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Förord

Skolverket har under lång tid haft regeringens uppdrag att årligen göra en 
bedömning av situationen och utvecklingen inom förskoleverksamhet, skola 
och vuxenutbildning, så också 2010. Skolverket har detta år valt att förändra 
formen för lägesbedömningen. I år består den för första gången av två delar, 
Beskrivande data respektive Bedömningar och slutsatser.

Under många år har Skolverket på eget initiativ publicerat skriften 
 Beskrivande data utifrån den statistik som finns tillgänglig. I årets lägesbe-
dömning ingår Beskrivande data som del 1 lägesbedömningen. Beskrivande 
data kan beskrivas som Skolverkets egen ”statistiska årsbok”. Den belyser 
vilka förändringar som har skett inom skolformerna nationellt, regionalt och 
 lokalt. Förutom den skolformsvisa redovisningen innehåller Beskrivande data 
en  fördjupad beskrivning av tillgängliga uppgifter om de fristående skolorna. 
 Beskrivande data innehåller med andra ord information som också används 
flitigt som underlag av andra myndigheter och organisationer i deras analyser 
och slutsatser om skolans utveckling.

Del 2 av Skolverkets lägesbedömning 2010 benämns Bedömningar och slut
satser och disponeras på följande sätt: I kapitel 1 presenteras Skolverkets 
samman fattande bedömning av viktiga utvecklings- och bevakningsområden. 
Kapitel 2 syftar till att ge en kortfattad översikt av några tendenser i skol-
väsendet under det gångna året. Kapitlet bygger i huvudsak på resultaten från 
Beskrivande data.

I efterföljande kapitel presenteras ett antal teman eller fördjupningar. Valet 
av kapitel och fördjupningar har gjorts med utgångspunkt i tidigare läges-
bedömningar, utvärderingar och utredningar. De områden och frågor som 
problematiseras är sådana som Skolverket bedömer som viktiga för den fort-
satta utvecklingen. Kapitel 3 benämns Nyckelkompetenser för framtiden. Redo-
visningen och resonemangen i detta kapitel utgår från de nyckelkompetenser 
som varje medborgare förutsätts ha för att få ett gott liv och kunna försörja sig 
i ett framtida arbetsliv enligt EU. Kapitel 4 har rubriken Barns och ungdomars 
välbefinnande. I detta kapitel diskuteras dels det självklara faktum att hur elev-
er mår påverkar hur de klarar sitt skolarbete, dels att hur skolan utformar sin 
verksamhet påverkar hur eleverna mår. Referensramen är Barnkonventionen. 
Kapitel 5 benämns i sin tur Ansvar och styrning i förändring. Skolverkets avsikt 



är här att belysa några förändringar som påverkar förutsättningarna för huvud-
männens styrning och ansvarstagande men också för medborgarna. 

Skolverkets förhoppning är att lägesbedömningen kommer att fungera som 
underlag för den nationella politiken och för den diskussion och det utveck-
lingsarbete som pågår lokalt i kommuner och skolor.

Stockholm den 26 oktober 2010

Helén Ängmo   Kerstin Mattsson
T.f. Generaldirektör  Projektledare
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1. Inledning och Skolverkets 
bedömningar

Skolan har på många sätt varit i fokus under det gångna året, inte minst un-
der valrörelsen. Både frågor av systemkaraktär och enskilda händelser har fått 
utrymme. Bland frågor som uppmärksammats finns bedömning och betygs-
sättning, elevers arbetsro, lärarnas kompetens, förstatligande av skolan, olika 
enskilda fall av mobbning, mottagandet av nyanlända elever, politiska partiers 
rätt att informera i skolan och asylsökande/gömda barns rätt till utbildning.

De resultat som Skolverket har redovisat om de svenska elevernas försäm-
rade kunskaper enligt olika internationella studier och tänkbara förklaringar 
till denna utveckling har också haft stort genomslag. Ett annat tema som varit 
framträdande i den offentliga debatten är de fristående skolorna, de vinst-
givande utbildningsföretagen och de växande utbildningskoncernerna.

Den internationella utbildningspolitiska debatten har präglats av den eko-
nomiska krisen och dess konsekvenser inom olika utbildningssystem. En rela-
tivt ny fråga på OECD:s agenda är ökningen av marknadsliknande lösningar 
och ökad valfrihet på utbildningsområdet och vilka konsekvenser detta har 
för statens styrning.1 En annan viktig fråga inom OECD och EU är hur ut-
bildningssystemen och verksamheten i skolsystemen ska kunna anpassas och 
förnyas för att bland annat möta allt mer heterogena elevgrupper. Även för det 
svenska skolväsendet är frågorna aktuella.

De demografiska förändringarna kommer att ställa krav på omprioriteringar 
i många kommuner. Elevkullarnas storlek förändras över tid. Barn i förskole-
åldern blir fler liksom barn i de tidiga skolåldrarna. Från att grundskolans elev-
kullar har minskat kommer de att öka kommande år. De stora gymnasiekul-
larna har börjat minska och fortsätter att göra så under ett antal år. Storstads-
regionerna växer på glesbygdens bekostnad. Små kommuner i glesbygden har 
en fortsatt svår situation med en allt äldre och krympande befolkningsmängd.

Det svenska skolväsendet är inne i en omfattande reformperiod. De beslu-
tade och planerade reformerna innebär förändringar som påverkar strukturer 
och mer grundläggande förutsättningar för verksamheterna. Det handlar om 
reformer som kräver stort engagemang från statens men inte minst också från 
skolhuvudmännens sida.

1 I OECD:s pågående studie ”Market Mechanisms and Stakeholder Behaviour” deltar Sverige. Vi återkom-
mer till denna fråga i avsnitt 5.1.



SKolveRKetS lägeSBedömnIng 2010    11

I de följande kapitlen beskriver och analyserar Skolverket utvecklingen inom 
skolsektorn. Skolverkets bedömning är att tre områden kräver särskild upp-
märksamhet:

• Resultatutvecklingen 

• Reformeringen av skolväsendet 

• Behovet av saklig information i ett stort och varierat utbildningssystem 

De tre områdena bör enligt Skolverkets uppfattning utgöra en grund för sta-
tens utvärderingar, utvecklingsinsatser och uppmärksamhet de närmaste åren. 
De lyfter dock samtidigt fram behovet av insatser från huvudmän och skolor.

1.1 Resultatutvecklingen inger fortsatt oro

Ett första utvecklings- och bevakningsområde som Skolverket vill lyfta fram 
berör resultatutvecklingen. I tidigare lägesbedömningar och i en rad rapporter 
har Skolverket lyft fram att det finns tydliga indikationer på att grundskole-
elevers kunskaper har försämrats inom ett antal kunskapsområden under de 
senaste 20 åren.

Under 2010 har ytterligare en internationell studie där svenska elever del-
tagit presenterats. Studien Morgondagens medborgare (2010)2 visar att svenska 
elevers kunskaper om demokratifrågor är förhållandevis goda. Det finns heller 
inga tecken på att de genomsnittliga kunskaperna inom detta område försäm-
rats under de senaste 10 åren. Samtidigt bekräftar studien de likvärdighets-
problem som tidigare internationella studier av läsförståelse samt matematisk 
och naturvetenskaplig kompetens har visat. Skillnaderna mellan de högst 
och de lägst presterande eleverna har ökat, andelen lågpresterande har ökat 
och högpresterande har minskat, pojkarna presterar sämre än flickorna och 
föräldrarnas utbildning slår igenom i elevresultaten.3 Nya internationella och 
nationella studier inom olika ämnesområden kommer givetvis att bredda och 
fördjupa underlaget för bedömningen av resultatutvecklingen de kommande 
åren.4 Det är också oroande att Skolverkets preliminära statistik för 2010 visar 
att nästan 12 procent av eleverna som lämnade grundskolan våren 2010 inte 
var behöriga att söka till nationella eller specialutformade program. Elevernas 
kunskapsutveckling i grundskolan är viktig. Den är avgörande för elevernas 

2 Skolverket (2010) Morgondagens medborgare. ICCS 2009: svenska 14åringars kunskaper, värderingar och 
deltagande i internationell belysning. Rapport 345.

3 Se vidare bilaga 1 för en sammanställning av resultatutvecklingen i tidigare studier.
4 Mest aktuell är publiceringen av PISA 2009, i december 2010. År 2012 publiceras PIRLS 2011 och 

TIMSS 2011.
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möjligheter att göra den fortsatta skolgången framgångsrik. Enligt Skolverkets 
mening måste resultatutvecklingen i grundskolan även fortsättningsvis följas 
och stimuleras.

För gymnasieelevers del är underlaget om resultatutvecklingen genom-
gående magrare, men den internationella studie som publicerades i december 
2009 kring prestationerna i avancerad matematik och fysik bland elever på 
naturvetenskaps- och teknikprogrammen bekräftar en redan tidigare oroande 
bild.5 När det gäller vuxenutbildningen saknas motsvarande internationella 
studier. Den pågående studien PIAAC6, en undersökning av hur personer 
i åldern 16–65 i sin vardag, hemma och på arbetet, använder sina läs- och 
 matematikkunskaper, kommer förhoppningsvis att kunna ge indikationer på 
vuxenutbildningens bidrag. Studiens resultat publiceras inte förrän 2013.

Inom förskolan finns inga mål som barnen ska uppnå utan det är verksam-
heten som ska bedömas. I den nya läroplanen tydliggörs förskolans pedago-
giska uppdrag och kravet på att följa barnens kunskapsutveckling. Mot denna 
bakgrund är det viktigt både från statens och från huvudmännens sida att 
fortsätta arbetet med att utveckla metoder för att fånga resultatet i förskolornas 
arbete.

För att skapa ett bättre underlag för att bedöma systemets effektivitet och 
funktionalitet menar Skolverket att stat och huvudmän i analyserna av resul-
tatutvecklingen och därmed måluppfyllelsen bör sträva efter att inkludera 
samtliga skolformer.

Skolverket menar dessutom att det är angeläget att bredda underlaget för 
att bedöma resultatutvecklingen. Morgondagens medborgare är ett exempel på 
detta. Studien belyser elevernas medborgarkunskaper, ett område som inte 
 tidigare regelbundet varit i fokus. Inom Skolverket pågår ett arbete för att fin-
na en ekonomiskt realistisk och för landets skolor rimlig utvärderingsstrategi 
för att täcka in fler ämnesområden. Även EU:s arbete med att vidga kompe-
tensbegreppet genom att formulera så kallade nyckelkompetenser stöder denna 
tanke. I kapitel 3 belyses EU:s nyckelkompetenser utifrån svenska förhållanden 
och resonerar kring frågan om nyckelkompetenser kan fungera som en refe-
rensram för fortsatt utvecklingsarbete med resultatutveckling och uppföljning.

Skolverket anser också att det är viktigt att fortsättningsvis belysa vilken 
betydelse lärandemiljö samt elevernas välbefinnande, både fysiskt och psykiskt, 
har för elevernas skolframgång. Skolverkets rapport Vad påverkar resultaten i 
svensk grundskola? (2009) pekar på att det har funnits en övertro till självstän-

5 Skolverket (2009) TIMSS Advanced 2008. Svenska gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och 
fysik i ett internationellt perspektiv. Rapport 336. 

6 Programme for the International Assessment of Adult Competencies genomförs av OECD.
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digt arbete, och att aktiva, pådrivande och initierade lärare är en förutsättning 
för goda elevprestationer. Lärandet sker bäst i en kontinuerlig dialog mellan 
elev och lärare. Internationellt har John Hatties uppmärksammade studie 
 Visible Learning (2009) gett stöd för att de faktorer som är mest avgörande för 
elevers skolframgång handlar om hur det ser ut inne i skolan. Här betonas vik-
ten av engagerade lärare, ett fungerande samspel mellan elev och lärare, höga 
förväntningar på eleverna och kompetenta skolledare med höga målsättningar. 
Skolverket påpekar sammantaget att det är viktigt att fortsätta arbetet med att 
utveckla kunskaperna om vilka faktorer som gynnar en god resultatutveckling. 
Inte minst är studier av själva undervisningen angelägna.

1.2 Reformeringen av skolväsendet ställer krav

Ett andra utvecklings- och bevakningsområde som Skolverket vill lyfta fram är 
den omfattande och krävande reformperiod som det svenska skolväsendet står 
inför. De beslutade och planerade reformerna är genomgripande och kräver 
stort engagemang från statens sida. Inte minst krävs betydande insatser från 
skolhuvudmännens och skolornas sida, från dem som arbetar i förskolor, sko-
lor och vuxenutbildningen. Saknas insikten om reformernas intentioner och 
innebörd på den lokala nivån och om det finns brister när det gäller att leda 
ett lokalt förändringsarbete försämras förutsättningarna för att de nationella 
 målen uppnås och att likvärdigheten i systemet stärks.

Skolverksamheterna påverkas samtidigt av faktorer som inte är kopplade till 
reformbesluten; kommunernas ekonomi och demografiska förändringar kom-
mer att ställa krav på anpassningar av huvudmännens sätt att organisera verk-
samheterna och på flexibilitet i lösningar. I många kommuner råder konkur-
rens om eleverna vilket påverkar huvudmännens agerande och förutsättningar 
för planering. Dessa faktorer understryker enligt Skolverkets mening bilden av 
ett skolväsende i omställning.

Skolverkets bestämda uppfattning är att de kommande åren kommer att 
ställa stora krav på uthållighet från statens sida för att reformerna ska ge-
nomföras i enlighet med intentionerna. Reformerna kommer att kräva att 
 Skolverket på olika sätt hävdar det nationella uppdraget. Det ställer också krav 
på att metoder utvecklas för att nå alla huvudmän. Från statens sida är det ock-
så viktigt att vara uppmärksam på och lyhörd för problem som visar sig liksom 
att finna lämpliga stödformer för att undanröja dessa. De organisatoriska på-
frestningarna kommer att kräva insatser för att följa hur huvudmän och skolor 
lyckas anpassa sig till förändringar som sker och samtidigt säkerställa att elever 
och studerande får en utbildning i enlighet med de nationella inten tionerna.
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Det är enligt Skolverkets mening mycket viktigt att nationella utvecklings-
initiativ används för att stödja reformgenomförandet. Reformgenomförandet 
bör alltså vara huvudfokus från statens sida och utgöra den referensram som 
behovet av statliga insatser ska värderas mot.

1.3 Behovet av saklig information i ett  
system som har stort och varierat utbud

Det tredje utvecklings- och bevakningsområde Skolverket väljer att lyfta fram 
i årets lägesbedömning berör hur skolsystemet i sin helhet har förändrats 
 under de senaste 20 åren. Valmöjligheterna för elever och studerande har ökat. 
Elevernas och deras föräldrars rätt att välja skola har stärkts. Fristående skolor 
med olika inriktningar finns i en stor del av landets kommuner. Profilskolor 
av olika slag är vanliga och antalet skolor som i praktiken vänder sig till spe-
ciella elevgrupper tycks växa. Det pågår olika försöksverksamheter. Gränserna 
mellan olika former av utbildning för vuxna är inte helt skarpa. Högskolans 
behörighetsregler har förändrats vilket gör att de val eleverna gör i grundskolan 
och gymnasieskolan kan påverka möjligheterna att komma in på en önskad 
 utbildning.

Elever och deras föräldrar möter liksom vuxenstuderande alltså ett utbud 
på en växande och föränderlig marknad med många olika aktörer. Det är även 
fortsättningsvis viktigt att tidigt ha en bild av vad man själv eller ens barn vill 
eller bör få ut av sin utbildningsgång. Det är viktigt att skaffa sig information 
och att man kan värdera information. Vissa grupper torde ha svårare att orien-
tera sig; de som saknar erfarenhet av det svenska systemet eller de som inte är 
vana att sovra i utbudet av olika utbildningar.

Inte minst den skollag som ska tillämpas i skolväsendet utom vuxenutbild-
ningen från 1 juli 2011 och de beslutade reformerna t.ex. Skola 2011 och 
gymnasiereformen GY 2011, syftar bland annat till att skapa större tydlighet 
och bör därmed kunna göra det lättare för medborgaren att förstå de alternativ 
hon eller han står inför. Utbudet kommer även fortsättningsvis att vara stort 
och handlingsalternativen många. Under 2011 och 2012, kanske än längre, 
kommer dessutom systemet att vara nytt inte bara för skolans anställda utan 
även för medborgarna. Studie- och yrkesvägledare har redan tidigare spelat en 
viktig roll för att ge stöd, men de nya förutsättningarna ställer, enligt vår me-
ning, ännu större krav på en väl fungerande studie- och yrkesvägledning i alla 
skolformer. Det finns också skäl för huvudmän och orga nisationer att sträva 
efter att information som är tillgänglig på nätet inte bara är saklig utan även 
lättillgänglig utifrån ett medborgarperspektiv. 
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1.4 Slutsatser

Skolverket har här lyft fram tre större utvecklings- och bevakningsområden 
som myndigheten anser bör vara vägledande för utvärderingar, utvecklings-
insatser och uppmärksamhet de närmaste åren. Under de senaste åren har en 
rad nationella utvecklingsinitiativ inletts för att stödja kvalitetsutvecklingen i 
skolväsendet och för att genomföra de omfattande reformerna – det statliga 
rektorsprogrammet, omfattande kompetensutveckling och vidareutbildning av 
lärare och förskolepersonal, stöd till utvecklingen av undervisningen i mate-
matik, naturvetenskap och teknik samt stöd till språk-, läs- och skrivutveckling 
är några få exempel. Även andra myndigheter har uppdrag som stödjer kvali-
tetsutvecklingen. Statens skolinspektion ska medverka till det lokala förbätt-
ringsarbetet genom bland annat kvalitetsgranskningar och tillsyn. Specialpe-
dagogiska skolmyndigheten (SPSM) riktar särskilt fokus mot utbildningen av 
elever med en funktionsnedsättning.

Med hänsyn till de omfattande insatser som redan pågår lägger Skolverket 
inga förslag på nya statliga insatser. Skolverket förordar i stället att man från 
statens sida fullföljer och vid behov stärker pågående insatser så att beslutade 
reformer konsolideras och att problem som kan visa sig under hand uppmärk-
sammas och löses. Skolverket menar att uthållighet, lyhördhet, ett samlat 
agerande från statens sida samt fortsatt kunskapsuppbyggnad om förändringar 
i skolsystemet är viktiga förhållningssätt för att stärka kvalitet, måluppfyllelse 
och likvärdighet. Ett fokuserat statligt agerande bör också bidra till att huvud-
männen får möjligheter att ställa om sina verksamheter på ett planerat och väl 
underbyggt sätt.
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2. Kort om tendenser i förskola, 
skola och vuxenutbildning

I Lägesbedömningens del 1 har Skolverket redovisat tillgänglig statistik om det 
svenska skolväsendet. Skolverket kan konstatera att i förhållande till föregåen-
de år är förändringarna generellt sett små. Nedan sammanfattas kort några 
tendenser i förskola, skola och vuxenutbildning.

Fler i förskoleverksamhet och vuxenutbildningar,  
färre i grund- och gymnasieskola

Förskoleverksamheten har byggts ut mycket snabbt i Sverige. I dag motsvarar 
tillgången på platser för barn 1–5 år i stort sett efterfrågan. De flesta barn i för-
skoleåldrarna deltar i förskoleverksamhet. Det innebär att platsbehovet följer 
befolkningsutvecklingen och att förändringar i födelsetalen nu direkt påverkar 
behovet av förskoleverksamhet. Hösten 2009 gick nästan en halv miljon barn i 
förskoleverksamhet. 

I förskoleklassen fortsätter antalet elever att öka och var läsåret 2009/10 
drygt 100 000. Av alla sexåringar går 95 procent i förskoleklass.

Elevantalet i grundskolan minskar däremot. Läsåret 2009/10 fanns knappt 
892 000 elever i grundskolan. Elevantalet kommer att fortsätta att minska 
fram till läsåret 2011/12, enligt nuvarande prognoser. Antalet elever i den 
obligatoriska särskolan minskar också. Läsåret 2009/10 var 12 700 elever mot-
tagna i den obligatoriska särskolan. Andelen elever som går i den obligatoriska 
särskolan utgör cirka 1,4 procent av samtliga elever i den obligatoriska skolan. 
Den ökning av andelen elever mottagna i den obligatoriska särskolan som 
Skolverket tidigare uppmärksammat har stannat av och andelen elever har 
minskat något under de senaste tre läsåren.

Hösten 2009 gick omkring 395 000 elever i gymnasieskolan. Till följd av 
lägre födelsetal minskar nu elevantalet för första gången sedan 2000/01. Enligt 
prognosen kommer antalet elever i gymnasieskolan att minska fram till och 
med år 2016. Elevantalet i gymnasiesärskolan fortsätter dock att öka. Läsåret 
2009/10 var ca 9 400 elever mottagna i gymnasiesärskolan. Andelen elever i 
gymnasiesärskolan är ca 2,5 procent.

Allt fler elever läser i vuxenutbildningar. Läsåret 2008/09 var det knappt 
32 000 studerande i grundläggande vuxenutbildning, 136 500 i gymnasial 
vuxenutbildning och 3 500 i påbyggnadsutbildning. Antalet elever i kom-
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munal vuxenutbildning (komvux) ökar nu. Antalet elever i sfi har ökat sedan 
slutet av 1990-talet och  uppgick läsåret 2008/09 till 84 300 elever. 

Yrkesvux-utbildningarna är populära. Antalet platser har ökat avsevärt – 
från 5 600 platser 2009 till 23 000 platser 2010. Totalt satsar staten ungefär en 
miljard kronor på yrkesvux under 2010.

lärartätheten har minskat i de flesta verksamheter

Skolverkets lärarstatistik för läsåret 2009/10 visar att lärartätheten har minskat 
i de största verksamhetsformerna sedan föregående läsår. I ett tioårsperspektiv 
är emellertid förändringarna små. Personaltätheten i förskolan har under de 
senaste tio åren varierat mellan 5,3 och 5,7 barn per årsarbetare. Personaltät-
heten har visserligen ökat något de senaste åren men var år 2009 fortfarande 
mindre än på 1990-talet. 

Personaltätheten har fortsatt minska något i fritidshemmen – nära 21 barn 
per årsarbetare 2009 jämfört med 20,5 år 2008. Variationen är dock stor mel-
lan kommunerna. Hösten 2009 hade 40 procent av fritidspedagogerna arbets-
tid förlagd även till förskoleklass och/eller grundskola.

Antalet lärare per 100 elever har minskat något inom förskoleklass, grund-
skola, gymnasieskola och svenskundervisning för invandrare (sfi) sedan före-
gående mätning. I grundskolan är lärartätheten 8,2 lärare per 100 elever. 
Motsvarande siffra i förskoleklass är 6,3, i gymnasieskolan 7,9 och i sfi 4,3. 
Lärartätheten har sjunkit både i kommunala och fristående grund- och gym-
nasieskolor. Lärartätheten är dock fortfarande lägre i de fristående skolorna.

Inom den obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och särvux har lärar-
tätheten ökat sedan föregående mätning. Inom dessa skolformer är lärartät-
heten ca 28, 23 respektive 5 lärare per 100 elever.

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har ökat något

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är generellt sett något  högre 
än föregående läsår. I ett tioårsperspektiv är dock förändringarna små. I grund-
skolan har 87 procent av lärarna en pedagogisk högskoleexamen och i gymna-
sieskolan, har 75 procent av lärar na en pedagogisk högskoleexamen. Andelen 
lärare med pedagogisk högskoleexamen ökar något både inom kommunala och 
fristående skolor. Fristående skolor har dock fortfarande en lägre andel lärare 
med en pedagogisk högskoleexamen.

I förskolan har 96 procent av personalen utbildning för arbete med barn. 
Denna situation har varit stabil under många år trots att förskoleverksamheten 
har byggts ut. Andelen som har högskoleutbildning är lägre – 54 procent – 
och även denna siffra har varit förhållandevis stabil under den senaste tioårs-
perioden.
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Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är större bland kvinnorna 
än bland männen i skolan och vuxenutbildningen. Av kvinnorna är det 82 
procent som har en pedagogisk högskoleexamen. Motsvarande andel för män-
nen är 70 procent. Inom gymnasieskolan och sfi har dessutom denna skillnad 
ökat de senaste tio åren. 

Allt fler elever i fristående skolor

I förskolan var 19 procent av barnen inskrivna i enskild förskola hösten 2009. 
Andelen ökar fortfarande men ökningstakten är långt ifrån lika kraftig som 
under 1990-talet.

11 procent av grundskolans elever gick i fristående skolor läsåret 2009/10. 
I början av 1990-talet var den andelen cirka 1 procent och har sedan dess ökat 
stadigt varje år. En relativt liten andel av den obligatoriska särskolans elever går 
i en fristående särskola, cirka 4 procent. Den andelen har ökat långsamt. 

Fler fristående skolor och färre kommunala

De senaste åren har antalet kommunala grundskolor minskat kontinuerligt 
medan antalet fristående har ökat. Både bland kommunala och fristående 
 skolor finns många ganska små skolor – en tredjedel bland kommunala och 
mer än hälften av de fristående hade 2009/10 färre än 100 elever. Bland 
 landets 4 655 grundskolor var cirka 15 procent fristående.

Knappt 22 procent av alla elever i gymnasieskolan fick sin utbildning i fri-
stående gymnasieskolor 2009. Gymnasieskolan är den skolform där ökningen 
av fristående skolor har varit störst. Ökningen verkar inte heller ha mattats av. 
I dag finns det nästan lika många fristående gymnasieskolor, 458 stycken, som 
kommunala, 497 stycken.

De elever som gick ut gymnasieskolan våren 2009 var fler än någonsin och 
antalet nybörjare läsåret 2009/10 var färre än tidigare. Sammantaget står gym-
nasieskolan nu inför en kraftig minskning av antalet elever. Samtidigt har det 
aldrig funnits så många gymnasieskolor och ett så stort utbildningsutbud som 
nu. Medan antalet kommunala gymnasieskolor har legat på ungefär samma 
nivå de senaste tio åren har antalet fristående skolor mer än tredubblats. De 
fristående skolorna har färre elever per skola än de kommunala. De fristående 
skolorna utgjorde med andra ord 47 procent av totala antalet gymnasieskolor.

Stort intresse för att starta nya fristående skolor

Intresset för att starta fristående skolor ökar fortfarande. Under 2010 års an-
sökningsperiod fick Skolinspektionen in knappt 700 ansökningar om att starta 
fristående skolor höstterminen 2011, en ökning med 36 procent jämfört med 
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2009. De flesta gällde nyetableringar – närmare 60 procent – och antalet som 
ville starta gymnasieskola var denna gång nästan lika stort som antalet ansök-
ningar om att starta grundskola. Drygt hälften av ansökningarna gällde etable-
ringar i något av de tre storstadslänen. 

Det blir allt vanligare att eleverna på komvux läser kurser som anordnas av 
annan utbildningsanordnare än kommun och landsting. Läsåret 2008/09 var 
denna andel 32 procent jämfört med 21 procent fem år tidigare. Den 1 januari 
2011 utvidgas rätten att utfärda betyg till att även gälla privata vuxenutbild-
ningsanordnare.

Färre elever behöriga till gymnasieskolan

Våren 2009 var 88,8 procent av niondeklassarna behöriga till gymnasieskolans 
nationella och specialutformade program. Skolverkets preliminära statistik för 
2010 visar att nästan 12 procent, eller cirka 14 000 elever som gick ut årskurs 
9 våren 2010 inte hade godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik – 
 vilket krävs för att få börja på ett nationellt program i gymnasieskolan. Det är 
den högsta andelen sedan 1998 då det nuvarande betygssystemet infördes. Då 
var andelen behöriga drygt 91 procent. Det har heller aldrig varit en så stor 
förändring mellan två läsår som det var mellan 2008 och 2009.

Fortsatt låg genomströmning i gymnasieskolan

Genomströmningen har inte förändrats märkbart jämfört med tidigare av-
gångskullar. Våren 2009 hade 68 procent av dem som påbörjat en gymnasie-
utbildning tre år tidigare fått ett slutbetyg. Av dem som börjat fyra år tidigare 
hade 76 procent fått ett slutbetyg. Vid jämförelse mellan huvudmän är genom-
strömningen högst för landstingskommunala skolor, följt av fristående skolor 
och lägst för kommunala skolor. Genomströmningen inom tre år var högst 
för elever som gått utbildning med bygginriktning, 83 procent, och bättre än 
genomströmningen vid naturvetenskapliga utbildningar där andelen med slut-
betyg efter tre års studier var 82 procent. Kvinnor har överlag högre genom-
strömning än män. 

Av samtliga elever som hösten 2008 gick i gymnasieskolans första årskurs 
var det drygt 6 procent av eleverna som avbröt sina studier eller gjorde ett stu-
dieuppehåll från sin gymnasieutbildning under eller efter det första studieåret. 
Den andelen har varit relativt stabil under de senaste fem åren. Elever med 
utländsk bakgrund avbryter eller gör studieuppehåll mer än dubbelt så ofta 
som elever med svensk bakgrund. Andelen 20-åringar med slutbetyg varierar 
mellan landets kommuner från 52 procent till 88 procent. 
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oförändrade betygsresultat i gymnasieskolan

Elevernas genomsnittliga betygsresultat har varit stabila de senaste sju läsåren. 
Läsåret 1996/97 var den genomsnittliga betygspoängen 12,6. Därefter ökade 
den till 14,0 fram till läsåret 2002/03 och har sedan dess varit i stort sett 
oförändrad. I de flesta kurserna har kvinnor högre betyg än män. Skillnaden 
har ökat över tid. Fristående skolor har haft en negativ betygsutveckling efter 
år 2003 vilket kan bero på att de fristående gymnasieskolorna rekryterar fler 
elever och att fristående skolor numera i högre utsträckning anordnar yrkes-
förberedande utbildningar. 

Högst genomsnittlig betygspoäng hade utbildningar med naturveten-
skapligt, estetiskt och samhällsvetenskapligt innehåll. Lägst genomsnittligt 
betygspoäng hade utbildningar med anknytning till fordon, energi och el. Av 
de 97 100 elever som våren 2009 fick slutbetyg från gymnasieskolan hade 90 
procent grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier. Ande-
len med behörighet till universitets- och högskolestudier har minskat något de 
senaste fem åren för elever med slutbetyg från fristående skolor. 

de flesta som går i skolan mår bra – men  
tendenser finns att psykisk ohälsa ökar

En majoritet av eleverna i svenska skolor uppger att de mår bra och trivs med 
sina lärare och kamrater. Det finns vissa indikationer på att den psykiska 
 ohälsan ökat något under senare år. De försämringar man har kunnat se är 
små och utgår från mycket goda värden. Forskningsstudier har också visat att 
sömn störningar och trötthet har ökat i alla åldersgrupper.

Samtidigt som de flesta barn och ungdomar trivs och känner sig trygga i 
skolan är det många som utsätts för mobbning och annan kränkande behand-
ling i skolan direkt eller via sociala medier. Mobbning varierar mycket mellan 
skolor men även mellan klasser. Elever med funktionshinder och elever som 
går i särskola känner sig ofta utsatta. Även om de flesta skolor har rutiner för 
hur man vill åtgärda kränkande behandling och trakasserier följs inte alltid 
dessa rutiner; man saknar ofta gemensamma förhållningssätt. 

Kostnader

Under verksamhetsåret 2009 uppgick den totala kostnaden för förskoleverk-
samhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning till 198,1 miljarder 
 kronor. Av detta belopp bestod två tredjedelar av kostnader för skolväsendet 
och en tredjedel av kostnader för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 
Drygt 84 procent av den totala kostnaden utgörs av kostnader för verksamhet 
med kommunal huvudman.
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För Sveriges vidkommande förutspådde Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) ett underskott för kommunerna för 2009. I verkligheten blev kommu-
nernas och landstingens samlade resultat plus 14 miljarder kronor. Mer än  
90 procent av kommunerna redovisade överskott. Av 1 500 varslade lärare blev 
400 uppsagda. År 2010 ser resultatmässigt ut att bli ett ännu starkare år för 
kommunerna och landstingen. Enligt SKL beräknas kommunernas kostnader 
öka 2011 bland annat på grund av demografisk utveckling, en fortsatt stor 
konkurrens från fristående skolor samt till följd av genomförandet av  reformer 
såsom den nya gymnasieskolan.7

7 Sveriges kommuner och landsting (2010) Arbetsmarknadsutsikterna 2010 och 2011. Ura 2010:3.
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tabellbilaga

Tabeller ur rapporten Skolverkets bild av utvecklingen av kunskapsresultaten i 
grundskolan och av elevers studiemiljö.  
Dnr 2008:3010

Tabell 1 Sveriges placering i IeA lS 1991, pIRlS 2001 och pIRlS 2006 – läsförståelse 
åk 3 eller 4159

Land IEA R* 1991 Land PIRLS 2001 Land PIRLS 2006

USA 547 Sverige 561 hongkong 564

Sverige 539 nederländerna 554 Singapore 558

Frankrike 531 Ungern 543 Italien 551

Italien 529 USA 542 Ungern 551

nya Zeeland 528 Italien 541 Sverige 549

norge 524 tyskland 539 tyskland 548

Island 518 nya Zeeland 529 nederländerna 547

hongkong 517 hongkong 528 USA 540

Singapore 515 Singapore 528 nya Zeeland 532

tyskland 503 Frankrike 525 Frankrike 522

Ungern 499 Island 512 Island 511

nederländerna 485 norge 499 norge 498

Medelvärde 520 533 539

159 Lila färg anger att landets resultat är signifikant bättre än de svenska, vit att ingen signifikant skillnad 
finns och grått att landets resultat är signifikant sämre än Sveriges.

* Rl = Reading literacy.
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Tabell 2 Sveriges placering i pISA 2000, 2003 och 2006 – läsförståelse 15-åringar160

Land PISA 2000 Land PISA 2003 Land PISA 2006

Finland 546 Finland 543 Sydkorea 556

Kanada 534 Sydkorea 534 Finland 547

nya Zeeland 529 Kanada 528 Kanada 527

Australien 528 Australien 525 nya Zeeland 521

Irland 527 nya Zeeland 522 Irland 517

Sydkorea 525 Irland 515 Australien 513

Japan 522 Sverige 514 polen 508

Sverige 516 Belgien 507 Sverige 507

österrike 507 norge 500 Belgien 501

Belgien 507 Schweiz 499 Schweiz 499

Island 507 Japan 498 Japan 498

norge 505 polen 497 tyskland 495

Frankrike 505 Frankrike 496 danmark 494

danmark 497 Island 492 österrike 490

tyskland 495 danmark 492 Frankrike 488

Schweiz 494 tyskland 491 norge 484

Spanien 493 österrike 491 Island 484

tjeckien 492 tjeckien 489 Ungern 484

Italien 487 Ungern 482 tjeckien 483

Ungern 480 Spanien 481 luxemburg 479

polen 479 luxemburg 479 portugal 472

grekland 474 Italien 476 Italien 469

portugal 470 grekland 472 Spanien 461

luxemburg 441 portugal 469 grekland 460

Ryssland 440 Ryssland 442 Ryssland 440

mexiko 422 mexiko 422 mexiko 410

Medelvärde 497 495 492

160 Länder som här anges som signifikant bättre eller sämre än Sverige för PISA 2000 och 2003 stämmer inte 
helt överens med tidigare publicerade internationella och nationella rapporter. Anledningen är att man i 
de internationella rapporterna ändrat standard för hur signifikanta skillnader beräknas mellan 2003 och 
2006 vilket försvårar jämförelser över tid. Ovanstående signifikanser bygger på Skolverkets egna beräk-
ningar som gjorts för denna rapport. 
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Tabell 3 Sveriges relativa placering i tImSS 1995, 2003 och 2007 – naturvetenskap i 
årskurs 8

Land TIMSS 95 Land TIMSS 03 Land TIMSS 07

Singapore 580 Singapore 578 Singapore 567

Japan 554 Sydkorea 558 Japan 554

Sverige 553 hongkong 556 Sydkorea 553

Sydkorea 546 Japan 552 england 542

Ungern 537 england 544 Ungern 539

england 533 Ungern 543 Slovenien 538

Ryssland 523 Kanada, ont 533 hongkong 530

Australien 514 USA 527 Ryssland 530

norge 514 Australien 527 Kanada, ont 526

Slovenien 514 Sverige 524 USA 520

USA 513 Slovenien 520 litauen 519

hongkong 510 litauen 519 Australien 515

Skottland 501 Ryssland 514 Sverige 511

Kanada, ont 496 Skottland 512 Skottland 496

litauen 464 norge 494 norge 487

cypern 452 cypern 441 cypern 452

Medelvärde 519 527 523
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Tabell 4 Sveriges relativa placering i pISA 2000, 2003 och 2006 – naturvetenskap161

Land PISA 2000 Land PISA2003 Land PISA 2006

Sydkorea 552 Japan 548 Finland 563

Japan 550 Finland 548 Kanada 534

Finland 538 Sydkorea 538 Japan 531

Kanada 529 Australien 525 nya Zeeland 530

nya Zeeland 528 tjeckien 523 Australien 527

Australien 528 nya Zeeland 521 Sydkorea 522

österrike 519 Kanada 519 tyskland 516

Irland 513 Schweiz 513 tjeckien 513

Sverige 512 Frankrike 511 Schweiz 512

tjeckien 511 Belgien 509 österrike 511

Frankrike 500 Sverige 506 Belgien 510

norge 500 Irland 505 Irland 508

USA 499 Ungern 503 Ungern 504

Ungern 496 tyskland 502 Sverige 503

Belgien 496 polen 498 polen 498

Island 496 Island 495 danmark 496

Schweiz 496 USA 491 Frankrike 495

Spanien 491 österrike 491 Island 491

tyskland 487 Ryssland 489 USA 489

polen 483 Spanien 487 Spanien 488

danmark 481 Italien 486 norge 487

Italien 478 norge 484 luxemburg 486

grekland 461 luxemburg 483 Ryssland 479

Ryssland 460 grekland 481 Italien 475

portugal 459 danmark 475 portugal 474

luxemburg 443 portugal 468 grekland 473

mexiko 422 mexiko 405 mexiko 410

Medelvärde 497 500 501

161 Länder som här anges som signifikant bättre eller sämre än Sverige för PISA 2000 och 2003 stämmer inte 
helt överens med tidigare publicerade internationella och nationella rapporter. Anledningen är att man i 
de internationella rapporterna ändrat standard för hur signifikanta skillnader beräknas mellan 2003 och 
2006 vilket försvårar jämförelser över tid. Ovanstående signifikanser bygger på Skolverkets egna beräk-
ningar som gjorts för denna rapport.
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Tabell 5 Sveriges relativa placering i tImSS 1995, 2003 och 2007 – matematik i 
årskurs 8 

Land TIMSS 95 Land TIMSS 03 Land TIMSS 07

Singapore 609 Singapore 605 Sydkorea 597

Japan 581 Sydkorea 589 Singapore 593

Sydkorea 581 hongkong 586 hongkong 572

hongkong 569 Japan 570 Japan 570

Sverige 540 Ungern 529 Ungern 517

Ungern 527 Kanada, ont 521 Kanada, ont 517

Ryssland 524 Ryssland 508 england 513

Australien 509 Australien 505 Ryssland 512

Kanada, ont 501 USA 504 USA 508

norge 498 litauen 502 litauen 506

england 498 Sverige 499 Slovenien 501

Slovenien 494 england 498 Australien 496

Skottland 493 Skottland 498 Sverige 491

USA 492 Slovenien 493 Skottland 487

litauen 472 norge 461 norge 469

cypern 468 cypern 459 cypern 465

Medelvärde 522 520 520
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Tabell 6 Sveriges relativa placering i pISA 2000, 203 och 2006 – matematik162

Land PISA 2000 Land PISA 2003 Land PISA 2006

Japan 557 Finland 544 Finland 548

Sydkorea 547 Sydkorea 542 Sydkorea 547

nya Zeeland 537 Japan 534 Schweiz 530

Finland 536 Kanada 532 Kanada 527

Australien 533 Belgien 529 Japan 523

Kanada 533 Schweiz 527 nya Zeeland 522

Schweiz 529 Australien 524 Australien 520

Belgien 520 nya Zeeland 523 Belgien 520

Frankrike 517 tjeckien 516 danmark 513

österrike 515 Island 515 tjeckien 510

danmark 514 danmark 514 Island 506

Island 514 Frankrike 511 österrike 505

Sverige 510 Sverige 509 tyskland 504

Irland 503 österrike 506 Sverige 502

norge 499 Irland 503 Irland 501

tjeckien 498 tyskland 503 Frankrike 496

USA 493 norge 495 polen 495

tyskland 490 luxemburg 493 Ungern 491

Ungern 488 Ungern 490 norge 490

Ryssland 478 polen 490 luxemburg 490

Spanien 476 Spanien 485 Spanien 480

polen 470 USA 483 Ryssland 476

Italien 457 Ryssland 468 USA 474

portugal 454 portugal 466 portugal 466

grekland 447 Italien 466 Italien 462

luxemburg 446 grekland 445 grekland 459

mexiko 387 mexiko 385 mexiko 406

Medelvärden 498 500 499

162 Länder som här anges som signifikant bättre eller sämre än Sverige för PISA 2000 och 2003 stämmer inte 
helt överens med tidigare publicerade internationella och nationella rapporter. Anledningen är att man i 
de internationella rapporterna ändrat standard för hur signifikanta skillnader beräknas mellan 2003 och 
2006 vilket försvårar jämförelser över tid. Ovanstående signifikanser bygger på Skolverkets egna beräk-
ningar som gjorts för denna rapport.
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