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Förord

Sedan 1992 har Skolverket publicerat rapporten Beskrivande data. Från och 
med i år utgör Beskrivande data den första delen av Lägesbedömningens två 
 del rapporter. De båda delrapporterna ska komplettera varandra och ge en 
 samlad bild av situationen och utvecklingen inom förskoleverksamhet, skola 
och vuxen utbildning. Den första delen ger en beskrivning med hjälp av statistik 
medan den andra delen, Bedömningar och slutsatser, återger Skolverkets ställ
ningstaganden och synteser. 

Beskrivande data kan beskrivas som Skolverkets ”statistiska årsbok”. Den ger 
en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskoleverksamhet, skol
barnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Rapporten beskriver organisationen, 
kostnader och resultat i varje verksamhetsform för sig. Skillnader mellan olika 
huvudmän och utbildningsanordnare samt viktiga förändringar jämfört med 
tidigare år redovisas också. Dessutom innehåller rapporten ett avsnitt som be
skriver hur Sverige klarar sig vid internationella jämförelser. I rapporten ingår 
även ett fördjupningskapitel som i år fokuserar på verksamhet i enskild regi och 
fristående skolor. 

De statistiska uppgifterna är till största delen hämtade från det nationella 
uppföljningssystemet för skolsektorn och bygger på uppgifter som rapporterats 
in av skolhuvudmännen till Statistiska centralbyrån (SCB). 

Mer detaljerad statistik på riks och kommunnivå finns i Skolverkets 
 rapport serier Sveriges officiella statistik och Jämförelsetal. Dessa finns tillgängliga 
på www.skolverket.se/statistik & analys. På Skolverkets webbplats finns även 
 databasen SIRIS som bland annat innehåller uppgifter på skolnivå om betyg 
och  utbildningsresultat för elever som avslutat grundskolan och gymnasie
skolan. Databasen för jämförelsetal, som också finns på webbplatsen, innehåller 
statistik på kommunnivå. 

Även Lägesbedömningens andra del, Bedömningar och slutsatser, finns på 
 Skolverkets webbplats www.skolverket.se.

Beskrivande data har utarbetats av en projektgrupp inom enheten för 
 utbildningsstatistik på Skolverket.

 
Stockholm i november 2010
 
 
Christina Sandström  Åsa Nordström
Enhetschef   Undervisningsråd
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Diagram 1 
verksamhets- och 
 skolformer inom  skolverkets 
ansvarsområde – antal 
barn/elever samt huvudmän 
15 oktober 2009

Vuxenutbildning

Grundskola
891 700 elever
– kommun
– stat (sameskolan)
– fristående

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Utbildning för barn och ungdom

Förskoleklass
100 300 elever
– kommun
– enskild
– fristående

Specialskola
500 elever
– stat

Obligatorisk särskola
12 700 elever
– kommun
– landsting
– fristående

Komvux
187 300 elever1)

– kommun
– landsting

Särvux
4 900 elever
– kommun

Sfi2)

84 300 elever1)

– kommun

Gymnasieskola
394 800 elever
– kommun
– landsting
– fristående

Gymnasiesärskola
9 400 elever
– kommun
– landsting
– fristående

Utlandsskolor
1 400 elever
– enskild

Kompletterande
utbildningar
5 400 elever3)

– fristående 

1) Avser kalenderåret 2009
2) Svenskundervisning för invandrare
3) Avser hösten 2009

Förskoleverksamhet
466 500 inskrivna barn
– kommun
– enskild 

Skolbarnsomsorg
359 300 inskrivna barn
– kommun
– enskild
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4. obligatoriska särskolan

allt färre elever går i den obligatoriska särskolan. År 2009 gick 12 700 elever i 
 särskolan. det utgör 1,4 procent av alla elever i den obligatoriska skolan. även den 
andelen minskar. endast 4 procent av särskolans elever gick i en fristående skola.  
20 procent av eleverna i särskolan är integrerade i grundskolan. i särskolor med 
 kommunalhuvudman har nio av tio pedagogisk högskoleexamen (heltidstjänster) och  
i fristående särskolor har knappt hälften av lärarna pedagogisk högskoleexamen.

Utbildningen i den obligatoriska särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda 
barn och ungdomar en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning. 
Utbildningen ska så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan 
(Skollagen 6 kap.1§). 

Den obligatoriska särskolan består av grundsärskola och träningsskola. Den 
innebär nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. Där-
utöver har eleverna rätt till ett tionde, frivilligt skolår för att komplettera utbild-
ningen. I grundsärskolan går elever med lindrig utvecklingsstörning. Eleverna 
undervisas i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll och 
omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar. Eleverna i träningssko-
lan har funktionsnedsättning som gör att de inte kan tillgodogöra sig undervis-
ningen i grundsärskolan. Styrelsen för särskolan avgör om en elev som tas emot 
i särskolan ska gå i grundsärskolan eller träningsskolan. 

Läsåret 2009/10 var 12 673 elever mottagna i den obligatoriska särskolan. 
Två tredjedelar, 8 600 elever, gick i grundsärskolan och en tredjedel, 4 000 
elever, i träningsskolan.

Diagram	4.1
elevutveckling i den obligato
riska särskolan 1992–2009
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Under perioden 1992/93–2009/10 har antalet elever i den obligatoriska 
 sär skolan ökat med 54 procent. Den största ökningen har ägt rum i grund - 
sär skolan där antalet elever har ökat med 63 procent. I träningsskolan ökade 
 antalet elever med 37 procent under samma tidsperiod. Antalet elever ökade 
kontinuerligt fram till läsåret 2003/04 för att sedan minska i likhet med elev-
antalet i grundskolan.

Diagram	4.2	
andel (%) elever i  särskolan 
av samtliga elever i 
 grundskolan, särskolan  
och specialskolan 
1992/93–2009/10

tabell	4.1	
antal elever i den obliga
toriska särskolan den  
15 oktober 1999–2009 
 fördelade efter huvudman 
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Andelen elever som går i den obligatoriska särskolan utgör cirka 1,4 procent av 
samtliga elever i den obligatoriska skolan. Denna andel har ökat under en längre 
tid. Läsåret 1992/93 utgjorde eleverna i den obligatoriska särskolan knappt 
en procent av samtliga elever i den obligatoriska skolan. Ökningen av andelen 
elever mottagna i den obligatoriska särskolan har stannat av och minskat något 
sedan de senaste tre läsåren.

antal	elever		
i	obligatorisk	särskola

därav

antal	skol
kommuner

antal	
skolor

grund
särskola

tränings
skola

samtliga	
elever

1999/00 269 645 8 568 3 901 12 469

2000/01 273 664 9 386 4 093 13 479

2001/02 273 712 9 918 4 343 14 261

2002/03 280 729 10 482 4 279 14 761

2003/04 278 742 10 672 4 244 14 916

2004/05 281 755 10 447 4 268 14 715

2005/06 280 744 10 303 4 091 14 394

2006/07 282 755 10 143 4 247 14 390

2007/08 281 722 9 803 4 081 13 884

2008/09 281 714 9 135 4 126 13 261

2009/10 285 722 8	640 4	033 12	673

därav integrerade 1 706 0 1 706

kommuner 285 685 8 359 3 810 12 169
landsting 1 1 0 2 2
fristående 31 36 279 223 502
Pojkar . . 5 235 2 501 7 736
flickor . . 3 405 1 532 4 937
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Läsåret 2009/10 fanns en obligatorisk särskola som bedrevs i landstingsregi och 
685 särskolor med kommunal huvudman i 285 kommuner. Det fanns även 36 
fristående skolor i 31 kommuner. 

Av det totala antalet elever i den grundsärskolan var 20 procent integrerade 
i grundskolan, d.v.s. de gick minst halva tiden tillsammans med elever i en 
grundskoleklass. Andelen integrerade elever har varit på ungefär samma nivå 
under de senaste 10 åren. På kommunnivå varierar andelen integrerade elever 
mellan 0 och 100 procent. Könsfördelningen i den obligatoriska särskolan var 
39 procent flickor och 61 procent pojkar, en könsfördelning som i stort sett är 
oförändrad genom åren. 

tabell	4.2	
lärare i den obligatoriska 
särskolan 15 oktober 
1999–20091) 

Läsår
Pedagogisk		
högskoleexamen
Huvudman

genomsnittlig
tjänstgörings
grad	i	procent

antal	lärare	omräknat	
till	heltidstjänst

antal	lärare		
(heltidstjänst)	
per	100	elever

antal	tjänstgörande	lärare

totalt

därav	med	
tillsvidare
anställning

därav

totalt Kvinnor män

1999/00  samtliga lärare 3 870 744 3 126 68 2 626 2 132 25

andel (%) med ped. högsk.examen 90,0   83,2   91,6         . 92,0    96,2     .

2000/01  samtliga lärare 4 198 831 3 367 69 2 884 2 327 25

andel (%) med ped. högsk.examen 86,7   78,6   88,7         . 88,7    94,1     .

2001/02  samtliga lärare 4 482 3 594 888 67,9 3 044 2 469 25,3

andel (%) med ped. högsk.examen 85,1 87,4 75,9 . 87,7 93,7 .

2002/03  samtliga lärare 4 660 3 723 937 67,0 3 124 2 502 25,2

andel (%) med ped. högsk.examen 82,9 85,5 72,4 . 86,2 92,2 .

2003/04  samtliga lärare 4 827 3 813 1 014 66,3 3 202 2 616 25,8

andel (%) med ped. högsk.examen 82,9 85,9 71,7 . 86,7 92,4 .

2004/05  samtliga lärare 5 013 3 951 1 062 64,8 3 249 2 725 26,0

andel (%) med ped. högsk.examen 84,1 87,0 73,4 . 87,7 92,2 .

2005/06  samtliga lärare 4 967 3 923 1 044 64,7 3 215 2 744 26,6

andel (%) med ped. högsk.examen 83,9 86,1 75,4         . 87,5 91,6 .

2006/07  samtliga lärare 4 799 3 766 1 023 65,3 3 134 2 705 25,8

andel (%) med ped. högsk.examen 83,5 86,4 72,7         . 86,7 91,2 .

2007/08  samtliga lärare 4 701 3 696 1 005 64,6 3 038 2 697 25,9

andel (%) med ped. högsk.examen 83,7 86,3 74,0         . 87,4 90,6 .

2008/09  samtliga lärare 4 958 3 876 1 082 62,3 3 091 2 841 27,0

andel (%) med ped. högsk.examen 83,5 86,2 74,1         . 87,1 89,2 .

2009/10		samtliga	lärare	 4	944 3	858 1	086 61,2 3	025 2	759 27,6

antal med ped. högsk.examen 4 194 3 367 827 63,4 2 659 2 484 .
andel (%) med ped. högsk.examen 84,8 87,3 76,2         . 87,9 90,0 .

Per	huvudman

kommun (samtliga lärare) 4 662 3 645 1 017 61,6 2 870 2 612 27,3
andel (%) med ped. högsk.examen 87,0 89,2 79,1 . 90,2 92,4 .

landsting (samtliga lärare) 0 . . . . .                .
andel (%) med ped. högsk.examen . . . . . .                .

fristående (samtliga lärare) 283 213 70 54,7 155 147 34,9
andel (%) med ped. högsk.examen 49,8 54,9 34,3 . 45,8 47,3 .

1) uppgifterna avser den vecka då 15 oktober infaller.
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Lärare

I oktober 2009 tjänstgjorde 4 900 lärare i den obligatoriska särskolan varav  
4 200 med kommunal huvudman. Drygt var femte lärare var man. Den genom-
snittliga tjänstgöringsgraden var 61,2 procent och omräknat till heltidstjänster 
var antalet lärare (samtliga huvudmän) 3 000.

I fristående skolor fanns det 300 tjänstgörande lärare. Den genomsnittliga 
tjänstgöringsgraden var 54,7 procent, jämfört med 61,2 procent för kommunal 
huvudman. Omräknat till heltidstjänster uppgick antalet lärare till 155.

Totalt bland alla huvudmän fanns det 27 lärare per 100 elever i den obliga-
toriska särskolan. I beräkningen ingår inte integrerade elever. I fristående skolor 
var antalet lärare per 100 elever 35.

Andelen lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen var 87,9 
procent läsåret 2009/10. I fristående särskolor var andelen med pedagogisk 
 högskoleexamen lägre än i skolor med kommunal huvudman, 45,8 procent 
jämfört med 90,2 procent. 

Kostnader	

Den totala kostnaden för den obligatoriska särskolan (kommunal huvudman) 
uppgick år 2009 till 4,1 miljarder kronor.1 Kostnaden per elev uppgick till 
329 500.2

Den största kostnadsposten i den obligatoriska särskolan var undervisnings-
kostnaden3 som utgjorde 49 procent av den totala kostnaden. Kostnaden för 
undervisning i den obligatoriska särskolan uppgick år 2008 till 171 900 kronor 
per elev. Lokalkostnaden utgjorde 9 procent av den totala kostnaden och var  
34 900 kronor per elev. Läromedels- och utrustningskostnaden samt  kostnaden 
för skolmåltider uppgick till 5 900 kronor per elev. Kostnaden för elevvård 
 uppgick till 4 600 kronor per elev. 

Kostnaden för skolskjuts utgjorde 10 procent av den totala kostnaden 2009, 
vilket innebär att skolskjutskostnaden är den näst största kostnadsposten för 
obligatorisk särskola, bortsett från utgiftsposten övriga kostnader. Skolskjuts-
kostnaden uppgick till 37 500 kronor per elev. Eftersom hemkommunen an-
svarar för skolskjuts för de elever som bor i kommunen, oavsett var eleverna går 
i skola, har skolskjutskostnaden i måttet per elev dividerats med antalet elever 
i den obligatoriska särskolan folkbokförda i kommunen, dvs. såväl integrerade 
elever som elever som inte är integrerade. I övriga mått har kostnaden divide-
rats med antalet elever i den obligatoriska särskolan som inte är integrerade i 
 grundskolan.

1 I totalkostnaden ingår inte kommunala ersättningar till landsting och fristående skolor. Dessa kostnader för 
den obligatoriska särskolan år 2009 170 333 tkr.

2 Exklusive kostnad för skolskjuts då denna kostnad beräknas på antalet folkbokförda särskoleelever i 
 kommunen.

3 Undervisningskostnaderna avser främst löner för samtliga timplanebundna aktiviteter såsom undervisning 
och handledning. Löner för lärare under tid för kompetensutveckling liksom lönekostnader för eventuell 
vikarie ingår här.
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tabell	4.3
kostnader för  obligatoriska 
särskolan 2004–2009 
 (löpande priser) 

Kostnad	totalt andel Kostnad	per

miljoner	kr	 (%) elev,	kr

2004 totalt1,2) 3 720    100    265 6003)

2005 totalt1,2) 3 836    100    276 8003)

2006 totalt1,2) 3 922    100    282 8003)

2007 totalt1,2) 4 058    100    304 2003)

2008 totalt1,2) 4 174    100    320 1003)

2009	totalt	 4	147				 100				 329	5003)

därav undervisning 2 028    49    180 100    
lokaler 393    9    34 900    
skolmåltider 67    2    5 900    
läromedel/utrustning/ 66    2    5 900    
skolbibliotek
skolskjuts/reseersättning 435    10    37 5004)

elevvård 52    1    4 600    
övrigt 1 106    27    98 200   

1) kostnader för elever integrerade i grundskolan ingår inte.
2) de kostnader för obligatoriska särskolan som består av kommunala ersättningar till landsting och fristående skolor 

ingår inte här. dessa kostnader var för den obligatoriska särskolan totalt år 2009 170 333 tkr.
3) i kostnaden per elev divideras det medeltal av antalet elever de två läsår som kalenderåret omfattar. i detta mått, 

till skillnad från den totala kostnaden, ingår inte kostnaden för skolskjuts då denna kostnad divideras med antalet 
 folkbokförda särskoleelever i kommunen.

4) kommunens kostnad för skolskjutsar dividerat med medeltalet av antal folkbokförda särskoleelever i kommunen den 
15 oktober 2008 och 15 oktober 2009. skolkjutskostnaden per elev ingår alltså inte, som ovan beskrivet, i den totala 
kostnaden per elev.
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7. gymnasiesärskolan 

antalet elever i gymnasiesärskolan fortsätter att öka. läsåret 2009/10 var 9 400 
elever mottagna i gymnasiesärskolan. knappt 4 procent av eleverna var  integrerade 
i en gymnasieskolklass. endast en liten andel, 5 procent, av alla elever gick i en 
 fri stående gymnasiesärskola. lärare i kommunala gymnasiesärskolor var mer 
 högut bildade än lärare i fristående gymnasiesärskolor. i gymnasiesärskolor med 
kommunal huvudman hade drygt åtta av tio pedagogisk högskoleexamen och 
i  gymnasiesärskolor med fristående huvudman hade knappt hälften av lärarna 
 pedagogisk högskoleexamen (heltidstjänster). 

Utbildningen i gymnasiesärskolan syftar till att ge utvecklingsstörda ung domar 
en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning. Utbildningen ska så långt 
det är möjligt motsvara den som ges i gymnasieskolan (Skollagen 6 kap.1§). 

Alla elever som har fullgjort sin skolplikt i den obligatoriska särskolan ska 
erbjudas fortsatt fyraårig utbildning i gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan 
erbjuder utbildning på samma sätt som gymnasieskolan i nationella, special-
utformade eller individuella program. Styrelsen för särskolan avgör om en elev 
ska erbjudas utbildning på ett nationellt eller specialutformat program eller om 
eleven ska erbjudas yrkesträning eller verksamhetsträning inom ett individuellt 
program. De individuella programmen i gymnasiesärskolan riktar sig främst 
till elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt eller specialutformat 
program.

Läsåret 2009/10 var antalet elever i gymnasiesärskolan 9 400, vilket innebär 
att antalet elever har ökat med 158 procent sedan läsåret 1992/93 då antalet 
elever var 3 600.

År 2009/10 deltog 36 procent av gymnasiesärskolans elever i yrkesträning 
 eller verksamhetsträning inom ramen för ett individuellt program (IV-program) 
medan 64 procent deltog i ett nationellt eller specialutformat program. Köns-

sammanfattning

Diagram	7.1	
elevutveckling i gymnasie
särskolan 1992–2009
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fördelningen i gymnasiesärskolan var 42 procent flickor och 58 procent pojkar, 
en fördelning som inte har förändrats över åren. 

Majoriteten av eleverna i gymnasiesärskolan (93 procent) fick sin utbildning i 
skolor med kommunal huvudman. Fem procent av eleverna i gymnasiesärskolan 
gick på en fristående skola. Andelen elever i fristående skolor har varit lika stor 
den senaste tioårsperioden.

Totalt anordnades gymnasial särskola i 269 skolor i 178 kommuner läsåret 
2009/10 varav 29 skolor hade fristående huvudman och 8 skolor bedrevs i 
landstingsregi. Det genomsnittliga antalet elever per skola var 35. I gymnasie-
särskolan var 36 procent av eleverna bosatta i annan kommun än den där  skolan 
var belägen. Andelen särskoleelever integrerade i en gymnasieskolklass var 
knappt 4 procent.

Läsår
integration
Huvudman
Kön

antal	elever	i	gymnasiesärskola

därav

antal	skol	
kommuner

Yrkesförberedande	
linjer/program

iVprogram samtliga	
	eleverantal	skolor Yrkesträning Verksamhetsträning

1999/00 157 240 2 507 1 484 782 4 773

2000/01 172 244 2 946 1 343 855 5 144

2001/02 179 248 3 296 1 398 840 5 534

2002/03 182 248 3 728 1 521 931 6 180

2003/04 180 261 4 143 1 587 980 6 710

2004/05 176 276 4 413 1 712 1 016 7 141

2005/06 177 266 4 903 1 714 1 168 7 785

2006/07 177 267 5 196 1 883 1 154 8 233

2007/08 178 265 5 528 1 952 1 213 8 693

2008/09 179 271 6 029 2 114 1 196 9 339

2009/10 178 269 6	021 2	010 1	381 9	412

därav integrerade 295 37 20 352
kommuner 170 232 5 639 1 836 1 241 8 716
landsting 8 8 206 13 6 225
fristående 21 29 176 161 134 471

Pojkar . . 3 514 1 188 804 5 506
flickor . . 2 507 822 577 3 906

tabell	7.1
antal elever i gymnasie
särskolan den 15 oktober 
1999–2009 fördelade efter 
huvudman

Lärare	

Läsåret 2009/10 fanns nästan 2 900 lärare i gymnasiesärskolan, varav 2 600 i 
skolor med kommunal huvudman. Tjänstgöringsgraden var 74 procent och 
 omräknat till heltidstjänster var antalet lärare (samtliga huvudmän) 2 100.

Det fanns 181 tjänstgörande lärare i fristående gymnasiesärskolor. Den 
 genomsnittliga tjänstgöringsgraden var 52 procent. Omräknat till heltids -
tjänster uppgick antalet lärare till 93. 

Samtliga huvudmän inräknade gick det 22,8 lärare per 100 elever. I fri-
stående skolor var antalet lärare per 100 elever något lägre än i skolor med 
 kommunal huvudman elever, 20,5 jämfört med 23,0 lärare per 100 elever. 

Andelen lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleutbildning var 80 
procent. I fristående särskolor var andelen med pedagogisk högskoleexamen läg-
re än i skolor med kommunal huvudman, 48 procent jämfört med 82 procent.
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7	 gymnasiesärskolan

Kostnader	

Den totala kostnaden för gymnasiesärskolan (kommunal huvudman) uppgick år 
2009 till 2,4 miljarder kronor.1 Kostnaden per elev uppgick till 259 700.2 Den 
största kostnadsposten i gymnasiesärskolan var precis som i obligatorisk särskola 
undervisningskostnaden. Den utgjorde 45 procent av den totala kostnaden. 
Kostnaden för undervisning uppgick till 127 000 kronor per elev. Kostnaden 
för lokaler utgjorde 13 procent av den totala kostnaden, vilket innebar att lokal-
kostnaden var den näst största kostnadsposten för gymnasiesärskolan bortsett 
från övriga kostnader. 

Kostnaden för skolskjuts utgjorde 8 procent av hemkommunens totala kost-
nad. Skolskjutskostnaden uppgick till 22 200 kronor per elev i gymnasiesär-
skolan år 2009. Eftersom hemkommunen ansvarar för skolskjuts för de elever 
som bor i kommunen, oavsett var eleverna går i skola, har skolskjutskostnaden 
i måttet per elev dividerats med antalet gymnasiesärskoleelever folkbokförda 
i kommunen, dvs. såväl integrerade elever som elever som inte är integrerade. 
I övriga mått har kostnaden dividerats med antalet elever i gymnasiesärskolan 
som inte är integrerade i gymnasieskolan.

1 I totalkostnaden ingår inte kommunala ersättningar till landsting och fristående skolor samt statsbidrag till 
landsting för riksrekryterande utbildningar. Dessa kostnader för gymnasiesärskolan tillsammans var år 2008 
191 312 tkr, resp. 23 050 tkr.

2 Exklusive kostnad för skolskjuts då denna kostnad beräknas på antalet folkbokförda särskoleelever i 
 kommunen.

Läsår

Pedagogisk		
högskoleexamen

Huvudman

genomsnittlig
tjänstgörings
grad	i	procent

antal	lärare	omräknat	
till	heltidstjänster

antal	tjänstgörande	lärare

totalt

därav	med
tillsvidare
anställning

antal	lärare
(heltidstjänster)
per	100	elever

därav

totalt Kvinnor män

1999/00  samtliga lärare 1 562 569 993 72,4 1 132 929 26,2

2000/01  samtliga lärare 1 717 625 1 092 70,7 1 214 1 001 24,9

2001/02  samtliga lärare 1 851 676 1 175 72,1 1 334 1 105 25,2

2002/03  samtliga lärare 1 973 735 1 238 71,4 1 409 1 145 24,2

2003/04  samtliga lärare 2 226 1 414 812 70,8 1 576 1 285 24,8

2004/05  samtliga lärare 2 312 1 483 829 71,9 1 661 1 352 24,1

2005/06  samtliga lärare 2 505 1 611 894 72,3 1 811 1 496 24,5

2006/07  samtliga lärare 2 525 1 612 913 74,7 1 887 1 584 24,0

2007/08  samtliga lärare 2 740 1 760 980 72,9 1 997 1 730 23,6

2008/09  samtliga lärare 2 674 1 724 950 74,0 1 980 1 737 22,0

2009/10		samtliga	lärare 2	852 1	840 1	012 72,6 2	070 1	853 22,8

antal med ped. högsk.examen 2 237 1 515 722 74,4 1 665 1 553                 . 
andel (%) med ped. högsk.examen 78,4 82,3 71,3         . 80,4 83,8         . 

Per	huvudman	

kommun (samtliga lärare) 2 595 1 690 905 74,4 1 931 1 727 23,0
andel (%) med ped. högsk.examen 80,9 84,1 74,8 . 82,4 85,8 .

landsting (samtliga lärare) 78 43 35 58,3 45 37 20,5
andel (%) med ped. högsk.examen 61,5 67,4 54,3 . 64,8 74,3 .

fristående (samtliga lärare) 181 108 73 51,6 93 89 20,5
andel (%) med ped. högsk.examen 50,8 60,2 37,0 . 48,0 49,2 .

1) uppgifterna avser den vecka då 15 oktober infaller.

tabell	7.2	
lärare i gymnasiesärskolan 15 oktober 1999–20091)
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tabell	7.3
kostnader för gymnasie
särskolan 2004–2009 
 (löpande priser) 

Kostnad	totalt	
miljoner	kr andel	(%)	

Kostnad	per		
elev,	kr

2004 totalt 1,2) 1 523 100 221 7003)

2005 totalt 1,2) 1 688    100    226 3003)

2006 totalt 1,2) 1 853    100    230 2003)

2007 totalt 1,2) 2 038    100    237 7003)

2008 totalt 1,2) 2 247    100    248 3003)

2009	totalt 2	422				 100				 259	7003)				

därav undervisning 1 085    45    127 000    

lokaler 310    13    36 200    

skolmåltider 39    2    4 500    

läromedel/utrustning/ 97    4    11 300    
skolbibliotek

skolskjuts/reseersättning 203    8    22 2004)

elevvård 41    2    4 800    

övrigt 648    27    75 800   
1) kostnader för elever integrerade i gymnasieskolan ingår inte.
2) de kostnader för gymnasiesärskolan som består av kommunala ersättningar till landsting och fristående skolor samt 

statsbidrag till landsting för riksrekryterande utbildningar ingår inte här. dessa kostnader var för gymnasiesärskolan 
225 443 tkr samt 23 657 tkr i statsbidrag till landsting för riksrekryterande utbildningar.

3) i kostnaden per elev divideras det medeltal av antalet elever de två läsår som kalenderåret omfattar. i detta mått, till 
skillnad från den totala kostnaden, ingår inte kostnaden för skolskjuts då denna kostnad divideras med antalet folk
bokförda särskoleelever i kommunen.

4) kommunens kostnad för skolskjutsar dividerat med medeltalet av antal folkbokförda särskoleelever i kommunen den 
15 oktober 2008 och 15 oktober 2009. skolkjutskostnaden per elev ingår alltså inte, som ovan beskrivet, i den totala 
kostnaden per elev.
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13. total kostnad för förskole-
verksamhet, skolbarnsomsorg, 
skola och vuxenutbildning 

under verksamhetsåret 2009 uppgick den totala kostnaden för förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning till 198,1 miljarder kronor. av denna 
 kostnad bestod två tredjedelar av kostnader för skolväsendet och en tredjedel av 
kostnader för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. drygt 84 procent av den 
 totala kostnaden utgjordes av kostnader för verksamhet med kommunal huvudman.

Under verksamhetsåret 2009 uppgick den totala kostnaden för förskoleverksam
het, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning till 198,1 miljarder kronor. Av 
den totala kostnaden utgjordes 67 procent (132,8 miljarder kr) av kostnader för 
skolväsendet och 33 procent (65,3 miljarder kr) av kostnader för förskoleverk
samhet och skolbarnsomsorg.

Av de totala kostnaderna för skolväsendet år 2009 var 111,8 miljarder kronor 
kostnader för verksamhet med kommunal huvudman. Det innebär att drygt  
84 procent av den totala kostnaden för skolväsendet utgjordes av  kommunernas 
kostnader. Den resterande kostnaden på 21 miljarder kronor var kostnader 
för verksamhet med fristående, statlig eller landstingskommunal  huvudman. 
En stor del av de övriga huvudmännens kostnader finansierades  emellertid av 
 kommunerna.

Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning utgjorde 
en väsentlig del av den kommunala sektorns verksamhet. Kostnaderna för dessa 
verksamheter motsvarade  knappt 41 procent av kostnaden för den kommunala 
sektorn som uppgick till 486 miljarder kronor 2009.1 Av kommunernas totala 
kostnader svarade förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 13 procent 
medan skolans andel uppgick till 27 procent. I dessa kostnader ingick även 
 ersättningar till andra anordnare och huvudmän. 

Av förskoleverksamhetens och skolbarnsomsorgens totala kostnader står för
skolan för den största delen (77,5 procent) med 50,6 miljarder kronor år 2009. 
Kostnaderna för fritidshemmen var 11,9 miljarder kronor (18 procent) och för 
pedagogisk omsorg 2,3 miljarder kronor (3,5 procent). De öppna verksamheter
na, dvs. öppen förskola och öppen fritidsverksamhet, utgjorde endast 1 procent 
av kostnaden för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Dessa verksam
heter kostade 0,5 miljarder kronor.

1 Kostnaden avser kommunernas egentliga, dvs. skattefinansierade, verksamhet.

sammanfattning	
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Skolväsendet består av elva skolformer, varav grundskolan är den största. 
Läsåret 2009/10 fanns 1 419 600 elever i förskoleklass, grund, sär och 
 gym nasieskolor samt särvux och kompletterande utbildningar. I komvux och  
sfi fanns 271 500 elever läsåret 2008/09. 

2005 2006 2007 2008 2009

förskoleverksamhet	och	skolbarnsomsorg
totalt	samtliga	huvudmän1) 51	167 54	603 58	585 62	519 65	287

därav förskola 37 566 40 948 44 617 48 217 50 642
pedagogisk omsorg2) 2 798 2 697 2 606 2 496 2 271

fritidshem 10 401 10 536 10 909 11 332 11 893

öppen förskola 243 262 274 290 292

öppen fritidsverksamhet 158 161 180 184 189

skolväsendet	
totalt	samtliga	huvudmän 119	593 122	433 126	185 131	577 132	784

därav förskoleklass 3 999 4 165 4 404 4 550 4 873
grundskola (inkl. sameskolan) 73 663 74 056 75 296 77 902 77 436
särskola 5 829 6 152 6 481 6 798 6 988
specialskolan 453 456 470 447 464
gymnasieskola 29 856 31 789 33 920 36 089 37 060
komvux 4 435 4 289 3 836 3 699 3 711
särvux 158 168 199 194 206
sfi 897 1 023 1 241 1 550 1 706
kompletterande utbildningar 303 334 339 348 340

skolväsendet	per	huvudman	och	skolform
Kommunal	huvudman 109	095 110	513 110	835 112	106 111	749

därav förskoleklass 3 696 3 836 4 036 4 148 4 395
grundskola 68 632 68 459 69 184 68 545 67 609
särskola 5 524 5 775 4 058 5 774 5 932
gymnasieskola 25 781 26 977 28 292 28 207 28 191
komvux3) 4 408 4 275 3 825 3 689 3 711
särvux 158 168 199 193 205
sfi 897 1 023 1 241 1 550 1 706

Landsting	som	huvudman 684 715 660 677 683

därav särskola4) 74 79 78 77 78
gymnasieskola 582 622 571 590 591
komvux 27 14 11 10 14

statlig	huvudman 487 486 505 431 446

därav sameskola 34 30 35 33 33
specialskola 453 456 470 398 413

Enskild	huvudman 9	328 10	719 11	953 13	460 14	983

därav förskoleklass5) 304 329 368 401 478
grundskola 4 997 5 567 6 077 6 652 7 070
särskola6) 231 300 307 301 341
gymnasieskola7) 3 493 4 190 4 862 5 758 6 754
kompletterande utbildningar8) 303 334 339 348 340

1) Kostnaden avser verksamhet i kommunal regi samt kommunala ersättningar till enskilda anordnare.
2) från 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem av pedagogisk omsorg.
3) i uppgiften ingår även kostnader hos externa utbildninganordnare.
4) uppgiften avser statsbidrag och ersättning från kommuner.
5) Kostnaden avser verksamhet i fristående förskoleklass och internationella skolor.
6) Kostnaden avser kommunala ersättningar till fristående särskolor.
7) Kostnaden avser skolor berättigade till kommun- eller statsbidrag. Kostnaden för kompletterande skolor 

med statsbidrag ingår inte.
8) Kostnad för kompletterande utbildningar som erhåller statsbidrag och/eller är berättigade till studiestöd. 

Kostnad för skolor som inte haft verksamhet under hela verksamhetsåren ingår.

    

tabell	13.1
Kostnader (miljoner kronor) 
för förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola och 
vuxenutbildning 2005–2009 
(löpande priser)
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Diagram	13.1
den totala kostnaden för 
förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg respektive 
skola och vuxenutbildning 
fördelade på olika verksam-
hetsformer 2009

Förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg

Totalt 65,3 miljarder kr 

Skolväsendet

Totalt 132,8 miljarder kr

 

Öppen verksamhet, 1%
Pedagogisk 
omsorg,
3,5%

Fritidshem, 18%

Förskola, 77,5%

Övrig verksamhet 1%
Svenska för invandrare 1%

Komvux 3%

Gymnasieskola 28%

Särskola 5%
Grundskola 58% 

Förskoleklass 4%

År 2009 kostade grundskolan 77 miljarder kronor, vilket motsvarar 58 pro
cent av den totala kostnaden för skolväsendet. Gymnasieskolan stod för 28 
procent (37 miljarder kr), komvux för 3 procent (3,7 miljarder kr), särsko lan för 
5 procent (7 miljarder kr) och svenskundervisning för invandrare (sfi) för 1 pro
cent (1,7 miljarder kr). Särvux, specialskolan samt kompletterande utbildningar 
utgjorde tillsammans knappt 1 procent (1 miljard kr).2 För skole klassen kostade 
4,9 miljarder kronor, vilket motsvarar 4 procent av den totala kostnaden för 
skol väsendet. 

2 I Diagram 13.1 redovisas särvux, specialskolan, sameskola och kompletterande utbildningar som övrig 
 verksamhet.
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