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Skolverkets lägesbedömning 2011
Del 2 – Bedömningar och slutsatser

Förord
Skolverket har regeringens uppdrag att årligen göra en samlad bedömning
av situationen och utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning.
Skolverkets lägesbedömning 2011 består av två delar, Beskrivande data respektive Bedömningar och slutsatser. Beskrivande data kan beskrivas som Skolverkets
egen ”statistiska årsbok”. Den belyser vilka förändringar som har skett inom de
olika skolformerna nationellt, regionalt och lokalt. Redovisningen innehåller i
år dessutom en fördjupad beskrivning om elever med utländsk bakgrund.
I Bedömningar och slutsatser fördjupas resonemanget inom ett antal områden
och frågor som Skolverket bedömer som särskilt viktiga att uppmärksamma.
Årets tre teman benämns Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas, Skolan
behöver kompetenta lärare och rektorer samt Statlig styrning i ett allt brokigare
skolsystem. Skolverkets förhoppning är att lägesbedömningen kommer att
fungera som underlag för den nationella politiken och det utvecklingsarbete
som pågår lokalt bland huvudmän och i skolor. Rapporten har utarbetats av
Camilla Thinsz Fjellström och Jessica Lindvert.

Stockholm den 24 oktober 2011
Anna Ekström		
Generaldirektör 		

Jessica Lindvert
Projektledare
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1.
SKOLVERKETS
SAMLADE BEDÖMNING

1.

Skolverkets samlade bedömning

Svensk förskola, skola och vuxenutbildning genomgår i nuläget stora förändringar. Från den 1 juli 2011 gäller en ny skollag, nya ämnesplaner, kursplaner
och nationella prov, en ny betygsskala med flera steg samt betyg från årskurs 6.
En ny gymnasieskola har introducerats med högskoleförberedande program
och yrkesprogram. Därutöver har en lärarlegitimation införts, och förberedelser pågår dels för att introducera nya karriärsteg inom läraryrket, dels för
reformer på vuxenutbildningsområdet inför de förändringar som träder i kraft
1 juli 2012.
Många års arbete ligger bakom det paket av reformer som nu genomförs,
och förhoppningarna är stora om att dessa ska skapa nya förutsättningar och
bättre resultat i den svenska skolan på bred front.
Utmaningarna är dock stora och det finns brister på viktiga områden som
rör elevers möjligheter att nå målen för utbildningen. Internationella undersökningar visar på en negativ resultatutveckling i matematik, naturvetenskap
och läsförståelse i grundskolans senare år. PISA 2009 visar också på ökande
resultatskillnader mellan skolor. Men det finns också ljusglimtar i elevresul
taten. Inom områden som digital läsning och medborgarkunskap visar de
internationella studierna en mer positiv bild av svenska elevers kunskaper.
Det finns väl kända mönster i hur väl olika elevgrupper lyckas i skolan. Barn
till högutbildade föräldrar lyckas bättre än barn till lågutbildade, ett mönster
som vi nu vet finns i de nationella proven även i årskurs 3. Pojkar har sämre
betyg än flickor, de når ungefär 90 procent av flickornas betygsresultat i grund
skolan. Nationella ämnesproven våren 2010 och de senaste internationella
studierna visar dock inte samma tydliga skillnader. Det är framför allt i svenska
(läsförståelse i de internationella studierna) som flickorna har tydligt bättre
resultat än pojkarna, men vi ser inte samma genomgående tydliga mönster i
matematik och naturvetenskap. Elever med utländsk bakgrund har generellt
sett sämre resultat, men det finns stora skillnader inom gruppen. Föräldrarnas
utbildningsnivå och elevens kön spelar stor roll. Flickor med utländsk bakgrund, både de som är födda i Sverige och de som kommit hit före skolåldern
har ett bättre genomsnittligt meritvärde än pojkar med svensk bakgrund. Framför allt är det elever som har invandrat efter skolstart som har sämre betyg.
Internationell forskning visar att lärarna är en avgörande resurs för att
eleverna ska nå goda resultat. Utmaningen består, som Skolverket ser det, dels
i att säkra att morgondagens skola bemannas med kompetenta lärare, dels i att
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stimulera lärare och rektorer att utveckla sitt arbete för att skolan ska leva upp
till de krav som ställs. Arbetssätt och organisation måste ständigt ifrågasättas
och utvecklas för att på bästa sätt möta nya elever och nya tider. Här finns
oroande signaler om att intresset för lärarutbildningen fortfarande är svagt och
att det är svårt att locka högpresterande till utbildningen. Samtidigt finns det
på flera håll kompetensbrister hos verksamma lärare – många lärare saknar ut
bildning i de ämnen, årskurser och skolformer de undervisar i.
Skolverket vill i årets lägesbedömning uppmärksamma tre områden som
kräver särskild uppmärksamhet för det fortsatta arbetet med att vända den
negativa trenden i elevers kunskapsresultat:
• Skolreformerna måste genomföras med stor uthållighet.
• Fokus måste riktas mot att stärka lärares profession.
• Insatser måste anpassas till ett brokigt och marknadsinfluerat skolsystem.
1.1 Skolreformerna måste genomföras med stor uthållighet
Ett första område som Skolverket vill lyfta fram är det omfattande och krävande reformarbete som det svenska skolväsendet befinner sig i. Reformerna
går in i alla delar av skolsystemet, är genomgripande och kräver stort engagemang från alla som arbetar i och med förskola, skola och vuxenutbildning.
Om insikten om reformernas intentioner och innebörd saknas på den lokala
nivån och om det finns brister i att leda ett lokalt förändringsarbete, finns
risk att förutsättningarna försämras för att reformernas syfte ska uppnås. Att
Skolverket även detta år i lägesbedömningen lyfter fram reformgenomförandet, som ett av tre områden som kräver särskild uppmärksamhet, understryker
hur väsentlig Skolverket bedömer att uthålligheten i detta avseende är.
Reformeringen av den svenska skolan är nu inne i ett skede då tyngdpunkten förskjuts från statliga insatser till genomförande på huvudmanna- och
skolnivå. För skolhuvudmän, rektorer, lärare och annan personal består utmaningen bland annat i att anpassa undervisningen till nya läro- och kursplaner
och att känna till och kunna tillämpa en ny skollag. En försiktig tolkning,
som Skolverket gör med stöd av de första uppföljningarna av reformimplementeringen är att verksamma på huvudmanna- och skolnivå anser sig ha
fått god information inför förändringarna. Skolverket bedömer att behovet av
stödinsatser om hur reformerna ska kunna genomföras i praktiken kommer
att vara fortsatt stort. Exempelvis behövs för förskolans personal fördjupade
ämneskunskaper för att kunna leva upp till de förtydligade målen i läroplanen.
I gymnasieskolan efterfrågas stöd för exempelvis arbetsplatsförlagt lärande och
lärlingsutbildning.
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Skolverket bedömer att det finns ett särskilt stort behov av stöd i frågor som
rör bedömning och betygssättning. Skolverket arbetar med att förstärka in
satserna på detta område med olika stöd såsom allmänna råd om bedömning,
generellt bedömningsstöd, ämnesinriktat bedömningsstöd samt en satsning på
kompetensutveckling för betygssättning i årskurs 6. Skolverket anser att det
framöver kommer att behövas ytterligare nationella stödinsatser för bedömning för lärande (formativ bedömning).
Utifrån de signaler som verksamma har givit i samband med reformgenom
förandet bedömer Skolverket vidare att det finns ett behov av stöd för att
stärka skolors systematiska arbete med utveckling av undervisningen. För att
utveckla skolan och höja utbildningens kvalitet behövs en aktuell och tydlig
bild av den undervisning som bedrivs och av elevernas resultat. Resultaten
behöver läggas samman och i högre grad analyseras utifrån hur skolans arbete
organiseras och hur undervisningen bedrivs. Skolverket har nyligen utfärdat
allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen för att
stödja skolors förändringsarbete. För närvarande pågår dessutom ett arbete på
Skolverket med att ta fram allmänna råd, revidera befintligt stöd och utveckla
nya stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet.
Det kan i sammanhanget tilläggas att OECD nyligen har uppmärksammat
att det i Sverige finns tillfredsställande inslag av utvärdering och bedömning
på olika nivåer i systemet, men att utmaningen för Sverige är att förena dessa
delar på olika nivåer till en helhet. OECD pekar på att huvudmän och skolor
behöver verktyg, incitament och kapacitet att använda all denna information
och feedback för att utveckla sin verksamhet.1
Skolverket vill därutöver betona vikten av att reformerna följs upp och
utvärderas. Det handlar om att utvärdera både om reformerna har lett till
önskade effekter och om statens insatser för att genomföra dem har varit
tillräckliga. Uppföljningar och utvärderingar ger i sin tur underlag för staten
att genomföra justeringar.
1.2 Fokus måste riktas mot att stärka lärares profession
Ett andra utvecklings- och bedömningsområde som Skolverket lyfter fram är
att ökad uppmärksamhet måste riktas mot lärarnas profession. Det är viktigt
att stärka arbetet på skolorna för att systematiskt utveckla undervisningen.
Frågan om hur man ger lärare och rektorer goda förutsättningar att lyckas
i sitt arbete är mycket aktuell inte bara i Sverige utan också inom internationell utbildningsforskning. En gemensam nämnare för skolsystem med goda

1

OECD (2011) OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Sweden.
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e levresultat är att deras skolor har välutbildade lärare som själva utvecklar
arbetssätt och metoder, och att de har rektorer vars huvudsakliga arbete består
i att leda skolans pedagogiska verksamhet.2 Denna inriktning präglar också
starkt EU:s och OECD:s arbete och inte minst den reformering som nu genomförs. Här är utmaningen, som Skolverket ser det, dels hur man ska lyckas
säkra att dagens och morgondagens skola bemannas med kompetenta lärare,
dels hur det ska bli möjligt att stimulera lärare och rektorer att förbättra undervisningen så att skolan kan leva upp till de krav som ställs.
Som nämnts ovan är intresset för lärarutbildningen svagt. Utbildningen
– och läraryrket – lockar inte till sig högpresterande studenter. Ett annat problem är att det är allt för många lärare som inte har utbildning för de ämnen,
årskurser och skolformer som de ska undervisa i. Sedan halvårsskiftet har kraven skärpts när det gäller vilka lärare som är behöriga att undervisa. Nu krävs
att lärare har utbildning för de ämnen och de årskurser de ska undervisa i.
Tidigare studier visar på att allt för många lärare inte har adekvat utbildning.3
Skolverket får nu signaler om behörighetsbrister, särskilt i glesbygd, små skolor
samt särskolor.
Skolverket bedömer att de statliga insatser som hittills har introducerats för
att stärka intresset för läraryrket är viktiga (ny lärarutbildning, lärarlegitimationen, introduktionsperioden, kompetensprofiler, lärarlyftet och lärarkampanjen). Men det behövs sannolikt ytterligare stimulans så att framtidens skola
får lärare och rektorer som kan leva upp till skolans högt ställda krav. För att
komma till rätta med detta krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete för att
öka läraryrkets attraktivitet.
En annan nyckelfråga är att stimulera lärare och rektorer att systematiskt
vidareutveckla former för professionsutveckling baserad på forskning och beprövad erfarenhet lokalt på skolorna. Skolverket har nyligen utfärdat allmänna
råd om planering och genomförande av undervisningen för att stödja lärare
och rektorer i arbetet med hur de nya styrdokumenten för skolan bör hanteras
i den pedagogiska praktiken.
Skolverket ser en särskilt stor potential i att stärka lärares professionella
utveckling. Kollegialt lärande är ett sådant arbetssätt som på sistone uppmärksammats som värdefullt för att gemensamt reflektera över arbetsmetoder, sprida goda exempel, samt göra forskning mer lättillgänglig för lärare och rektorer.
2

3

McKinsey & Company (2007) How the world’s best-performing school systems come out on top.; OECD
(2009) Creating Effective Teaching and Learning Environments. First results from TALIS; McKinsey &
Company (2010) How the worlds most improved school systems keep getting better; Hattie, J. (2009)
Visible learning. A synthesis of over 800 metaanalyses relating to achievement; Björklund, A. m.fl. (2010)
Den svenska arbetsmarknadspolitikens arbetsmarknadspolitiska effekter: Vad säger forskningen?
Statskontoret (2007) Lärares utbildning och undervisning i skolan. Kartläggning och analys.
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Rektorer har som pedagogiska ledare ansvar för att organisera och driva det
systematiska kvalitetsarbetet. Detta är viktigt för att utveckla undervisningen
på skolorna. Skolverket har under 2011 lämnat förslag till regeringen om att
kommande matematikdidaktiska insatser bör baseras på kollegialt lärande,
vilket kan ge lärare och rektorer skolutvecklingsverktyg som de kan använda
också inom andra ämnesområden. Modellen kan, om den blir framgångsrik,
ligga till grund för insatser i andra ämnen.
1.3 Insatser måste anpassas till ett brokigt
och marknadsinfluerat skolsystem
Ett tredje utvecklings- och bedömningsområde som Skolverket lyfter fram i
årets lägesbedömning är att insatser måste anpassas till att skolsystemet blir
mer mångfacetterat. Huvudmän och skolor blir allt mer olika. Staten anpassar
sin styrning till den ökade variationen genom en ny skollag som likställer alla
huvudmän och ger kraftfullare verktyg för Skolinspektionen.
Det finns idag små skolor och stora. Det finns fristående skolor som är
icke-vinstdrivna och vinstdrivna. Det finns skolor som kämpar med att behålla
sina elever och skolor som tvingas säga nej till elever. Det finns skolor med
allmänna profiler och skolor med speciella inriktningar. Det finns fristående
huvudmän med bara en skola och det finns fristående skolor som ingår i stora
koncerner. I en del skolor har klassrummen sett liknande ut i femtio år och i
andra skolor finns det varken klassrum eller klasser. Oavsett om huvudmannen är kommunal eller enskild har presentationen av utbildningsutbudet blivit
viktigare. Många huvudmän och skolor lägger mycket resurser på att marknadsföra sina utbildningar. Även jämförelser redovisade i form av rankinglistor
används oftare i marknadsföring av skolan. En annan utveckling är att skolsystemets styrning i allt högre grad sker genom en blandning av två styrprinciper,
å ena sidan politisk styrning och å andra sidan marknadsstyrning.
Skolverket kan konstatera att det finns systematiska skillnader i vilka huvud
män som deltar och inte i nationella utvecklingsinsatser. Uppföljningar av reformarbetet och andra statliga utvecklingsinsatser visar att det finns skillnader
i huvudmännens förutsättningar att ta del av statens stöd. Ett återkommande
mönster är att små och enskilda huvudmän mer sällan deltar.
Skolverket bedömer att det ur ett styrperspektiv framöver kommer att bli
allt viktigare att anpassa utformningen av insatser och reformer så att möjligheterna blir större att nå alla huvudmän. En viktig fråga är hur långtgående
olika former av riktade stöd bör vara.
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I ett elev- och föräldraperspektiv betyder det växande och föränderliga utbudet att det finns ett ökat behov av saklig och tillgänglig information. Elever,
föräldrar och vuxenstuderande behöver i högre grad än tidigare aktivt inhämta
information. Vissa grupper torde ha svårare att orientera sig; de som saknar erfarenhet av det svenska systemet och de som inte är vana att sovra i utbudet av
olika utbildningar. Studie- och yrkesvägledare har här en viktig roll. Skolverket
vill därutöver understryka vikten av att den information som utformas är saklig och lättillgänglig. Det finns skäl att såväl huvudmän som staten framöver
utvecklar formerna för föräldra- och elevinformation så att alla grupper lätt
kan hitta rätt i det mångfacetterade utbudet av utbildningar och skolor.
1.4 Årets tre fördjupningsteman
Rapportens första fördjupningstema Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas ger
en aktuell bild av resultatutvecklingen och resultatskillnader i svensk skola. Efter en kort inledande beskrivning av resultatutvecklingen, med utgångspunkt
i PISA 2009, läggs fokus i avsnittet Om elevernas resultat på de skillnader som
finns mellan flickor och pojkar, mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund samt mellan elever med svensk och utländsk bakgrund. Avsnittet Olika
elever, olika behov ägnas åt att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas, såväl
de som behöver stöd för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås som de
som lätt når dem. Ett samlat intryck är att skolor i högre grad måste lägga samman elevresultat och löpande analysera framgångar eller misslyckanden såväl
utifrån de enskilda elevernas förutsättningar, som utifrån skolans verksamhet.
Ett andra fördjupningstema Skolan behöver kompetenta lärare och rektorer
behandlar vikten av kompetenta och professionella lärare och rektorer. Med
detta som utgångspunkt diskuteras i kapitlet frågan om lärares och rektorers
förutsättningar. I avsnittet Rekommendationer i internationell skolforskning
diskuteras fyra rekommendationer i internationell skolforskning om hur
lärarkåren kan stärkas. I avsnittet förs en diskussion kring varför det är viktigt
att skolor utvecklar former för att stärka lärarprofessionen. I avsnittet Rektor
har en nyckelroll uppmärksammas rektors viktiga roll i att organisera skolans
inre pedagogiska verksamhet, i synnerhet att utveckla former för kollegialt
samarbete och att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet. I avsnittet F
 orskning i utbildningen belyser Skolverket vikten av att forskning görs
konkret, relevant och praktiknära för att stärka läraryrket som akademisk profession. Frågan aktualiseras inte minst genom skrivningen i 2010 års skollag
om att ”all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.
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I ett tredje fördjupningstema, Statlig styrning i ett allt brokigare skolsystem,
diskuteras utvecklingen inom skolväsendet ur ett systemperspektiv. I ett första
avsnitt Nu genomförs skolreformerna ges en lägesrapport av det pågående reformarbetet. Har arbetet med att implementera reformerna gått som förväntat?
I vilken utsträckning har Skolverket nått berörda grupper? I ett andra avsnitt
Ökat marknadsinslag i skolsektorn riktas ljuset mot de snabba förändringar
som nu sker bland dem som bedriver verksamheter på utbildningsområdet;
de fristående skolornas fortsatta utbredning, de snabba förändringar som sker
i ägarstrukturer, den ökade koncentrationen av färre men större utbildnings
centrum och den allt hårdare konkurrensen om framför allt gymnasieeleverna.
Rapporten inleds med en kort genomgång av några viktiga tendenser för
förskola, skola och vuxenutbildning. I Skolverkets lägesbedömning 2011 del 1
– Beskrivande data, redovisar Skolverket en samlad bild av utvecklingen i det
svenska skolväsendet.
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2.
KORT OM TENDENSER I FÖRSKOLA,
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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 före
gående år är förändringarna generellt sett små. Nedan sammanfattas kort några
tendenser i förskola, skola och vuxenutbildning.
Fler barn och elever i förskola och vuxenutbildning
– färre i grund- och gymnasieskola
Antalet barn och elever i olika skolformer varierar över tid. De stora svängningarna i födelsetalen medför att antalet barn i olika skolformer fluktuerar.
Förskolan har byggts ut under många år och utbyggnaden fortsätter. Hösten
2010 var nästan en halv miljon barn inskrivna i förskolan vilket motsvarar 83
procent av alla 1–5-åringar. Tio år tidigare var motsvarande siffra 66 procent.
I takt med att en allt större andel barn går i förskolan, minskar andelen barn i
pedagogisk omsorg. Hösten 2010 fanns 20 400 barn i pedagogisk omsorg.
Figur 2.1

Antal elever i grundskolan och gymnasieskolan1 1974/75–2010/11 samt
prognos 2011/12–2017/18
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De senaste 5–10 åren har de individuella programmen tagit emot omkring 15 000 elever som tidigare har studerat på
nationella program. I gymnasieskolan 2011 är det oklart om dessa kommer att erbjudas ett introduktionsprogram eller ej.
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I grundskolan har elevantalet minskat sedan föregående läsår. Minskningen i
grundskolan förväntas fortsätta i ytterligare ett läsår, men från och med läsåret
2012/13 kommer antalet barn/elever att börja öka igen. Redan nästa läsår
kommer antalet elever som börjar i årskurs 1 att överstiga antalet som slutar i
årskurs 9.
Sedan början av 1990-talet har andelen elever i den obligatoriska särskolan
ökat i relation till det totala antalet elever i den obligatoriska skolan. De fyra
senaste läsåren har dock andelen elever i särskolan, i relation till alla elever,
minskat stadigt. Detta har medfört att även antalet elever i gymnasiesärskolan
minskar.
Gymnasieskolorna blir allt fler samtidigt som eleverna blir allt färre. Knappt
400 000 elever gick i gymnasieskolan läsåret 2010/11 och det är en minskning med 9 000 sedan läsåret innan. Enligt prognosen kommer elevantalet att
minska ytterligare fram till och med 2015 för att sedan börja öka igen.
Vuxenutbildningen har allt fler elever. Under 2009 ökade antalet elever i
komvux för första gången sedan slutet av 1990-talet. År 2010 ökade antalet
elever ytterligare och uppgick till nästan 200 000 elever. Elevökningen skedde
i huvudsak inom den gymnasiala vuxenutbildningen, men antalet elever inom
grundläggande vuxenutbildning ökade också något. Även antalet elever i sfi
(svenskundervisning för invandrare) har ökat kraftigt under de senaste åren. År
2010 deltog nästan 100 000 elever i sfi, en ökning med 5 procent sedan föregående år och nästan en fördubbling sedan 2003.
Figur 2.2

Antal barn/elever i olika verksamhetsformer läsåret 2010/11
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Fler stora barngrupper i förskola och fritidshem
En kvalitetsfaktor för förskolan och fritidshemmen är barngruppernas storlek
och sammansättning. I förskolan har de stora barngrupperna blivit allt fler.
Nästan en femtedel av alla barngrupper hade 21 eller fler barn hösten 2010. År
2003 var motsvarande siffra 15 procent. De stora småbarnsgrupperna tenderar
att bli fler. Sedan 2003 har antalet småbarnsgrupper med 17 eller fler barn
tredubblats.
Barngrupperna i fristående förskolor var i genomsnitt mindre än de var i
kommunala förskolor. Det var ungefär lika vanligt med stora barngrupper,
21 barn eller fler, i kommunala som i fristående förskolor. Däremot var små
grupper – 15 barn eller färre – vanligare i fristående förskolor jämfört med i
kommunala förskolor. Detta gäller i synnerhet i småbarnsgrupperna.
Även i fritidshemmen har barngrupperna blivit allt större. Hösten 2010
gick det i snitt över 38 barn i en grupp i fritidshemmen. Det är en ökning
med två barn sedan föregående år. I slutet av 1990-talet hade en genomsnittlig
grupp 29 barn. Fritidshemmen har blivit färre och antalet barn har blivit fler,
vilket har lett till att grupperna växt påtagligt i storlek.
Personaltätheten minskar i förskola och fritidshem
– ökar i grund- och gymnasieskola
Personal- och lärartätheten varierar mellan skol- och verksamhetsformerna. I
förskola och fritidshem går trenden mot allt fler barn per årsarbetare. Hösten
2010 gick det i genomsnitt 5,4 barn per årsarbetare i förskolan. Sedan 2006,
då det gick 5,1 barn per årsarbetare, har personaltätheten försämrats. Även i
fritidshemmen har det blivit glesare med personal. Varje årsarbetare ansvarade
hösten 2010 för i genomsnitt 21,5 barn. Mellan 1990 och 2000 fördubblades
antalet barn per årsarbetare i fritidshem från 8,3 till 17,5.
I både grund- och gymnasieskolan har dock lärartätheten ökat under senare
år. Läsåret 2010/11 gick det 8,3 lärare per 100 elever i grundskolan och 8,1 i
gymnasieskolan. Antalet lärare per 100 elever skiljer sig åt mellan kommunala
och fristående skolor. Lärartätheten var lägre i de fristående skolorna.
Ojämn könsfördelning bland personalen
Hösten 2010 var majoriteten av personalen i skolväsendet kvinnor. Könsfördelningen är ojämn i nästan alla skol- och verksamhetsformer. I förskolan var
endast tre procent av personalen män och i förskoleklass sex procent. I skola
och vuxenutbildning tjänstgjorde 161 800 personer och av dessa var 30 procent män. I gymnasieskolan var hälften av lärarna män. Könsfördelningen har
varit konstant under de senaste tio åren i alla skolformer.
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I förskolan var 11 procent av arbetsledarna män hösten 2010. I grundskolan
var 34 procent av skolledarna män och i gymnasieskolan 56 procent.
Figur 2.3

Tjänstgörande i olika verksamhetsformer efter sin huvudsakliga tjänstgöring
uppdelat på kön under läsåret 2010/11
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Högskoleutbildad personal vanligast i kommunala skolor
Personalens utbildningsnivå skiljer sig åt mellan skolformerna. I förskolan har
drygt hälften av personalen (årsarbetare) pedagogisk högskoleutbildning och
de flesta av dessa är förskollärare. Av samtliga tjänstgörande (heltidstjänster)
lärare i skola och vuxenutbildning har 82 procent en pedagogisk högskole
examen.
Högst andel lärare med pedagogisk högskoleexamen finns i särvux, 89 procent. I grundskolan har 86 procent av lärarna en pedagogisk högskoleexamen.
Andra skolformer som har över 80 procent lärare med pedagogisk högskole
examen är förskoleklass, specialskola, obligatorisk särskola och gymnasiesärskola. I gymnasieskolan har 75 procent av lärarna en pedagogisk högskoleexamen.
Andelen högskoleutbildad personal skiljer sig mellan kommunala och enskilda huvudmän. Andelen med högskoleutbildning är högre i kommunala
förskolor och skolor, jämfört med i fristående förskolor och skolor. Detta gäller
för samtliga skolformer.
I förskolan och grundskolan har andelen högskoleutbildad personal ökat
något, sett ur ett tioårsperspektiv. I gymnasieskolan har andelen däremot
sjunkit något.
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Allt fler väljer fristående skola
I dag går många barn och elever i enskild verksamhet eller fristående skolor.
Enskilda verksamheter och fristående skolor blir allt fler och det gäller i alla
skolformer, såväl i förskola, i skola som i vuxenutbildning.
Jämfört med andra verksamhetsformer har förskolan länge haft en stor
andel barn i enskild verksamhet. Ökningstakten var som störst på 1990-talet.
Andelen ökar fortfarande men numera i långsammare takt.
Antalet elever i fristående grundskolor ökar också och utgjorde nästan
12 procent av samtliga elever i grundskolan läsåret 2010/11. I början av
1990-talet var 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.
Gymnasieskolan är den skolform där ökningen av fristående skolor har varit
störst. Ökningen verkar inte heller ha mattats av. Snart finns det lika många
fristående gymnasieskolor som kommunala. Trots detta går bara 24 procent av
gymnasieeleverna i fristående skolor. Det beror på att de fristående gymnasieskolorna oftast har färre program och därmed färre elever.
För kommunal vuxenutbildning och sfi kan kommunerna upphandla utbildningsplatser av andra utbildningsanordnare, till exempel studieförbund,
folkhögskolor och privata utbildningsföretag. År 2010 var det ungefär en
tredjedel av kursdeltagarna i komvux respektive sfi som gick en kurs som
anordnades av en annan anordnare.
Figur 2.4

Andel barn/elever i enskild/fristående verksamhet, av alla barn/elever i
verksamheten hösten 2010
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Meritvärdet i årskurs 9 sjunker för första gången på fem år
För första gången på fem år sjönk det genomsnittliga meritvärdet för niondeklassare. Meritvärdet, som beräknas utifrån slutbetygen, sjönk med i genomsnitt 0,8 poäng för eleverna som gick ut grundskolan våren 2010 jämfört med
året innan. Sedan det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet infördes
läsåret 1997/1998 har trenden varit att meritvärdet successivt har ökat.
Nytt är att meritvärdet även sjunker för barn till högutbildade föräldrar.
Föräldrarnas utbildningsnivå är den bakgrundsfaktor som har störst betydelse
för en elevs slutbetyg i grundskolan. Betydelsen har också ökat under flera år.
De senaste läsåren har meritvärdet sjunkit enbart för elever med grundskoleutbildade föräldrar, men våren 2010 sjönk det även för elever med högutbildade
föräldrar. Skillnaderna ökar också mellan olika elevgrupper med utländsk
bakgrund. Elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige och elever
som invandrat till Sverige före skolstart nådde ett högre meritvärde jämfört
med förra året. De närmar sig nu genomsnittet för samtliga elever. Samtidigt
har det genomsnittliga meritvärdet för elever som invandrat efter den ordinarie
skolstarten försämrats kraftigt de senaste fem åren.
Färre behöriga till nya gymnasieskolan
Våren 2010 var andelen behöriga till gymnasieskolan 88,2 procent, vilket är
den lägsta andelen sedan våren 1998 då slutbetyg enligt det nuvarande måloch kunskapsrelaterade systemet gavs ut för första gången.
Eleverna som gick ut årskurs 9 våren 2011 är de första som sökt till den nya
gymnasieskolan. Preliminär betygsstatistik för dessa elever visar att 87,8 procent av dem är behöriga till något av de nationella programmen. En förklaring
till nedgången är skärpta behörighetskrav. En annan förklaring grundar sig i
de faktiska betygsresultaten. Andelen elever som har godkänt i ämnena mate
matik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk har minskat med
0,2 procentenheter, från 88,2 procent till 88,0 procent.
Yrkesförberedande program tappar elever
Läsåret 2010/11 gick knappt hälften av alla elever en studieförberedande
gymnasieutbildning och hälften en yrkesförberedande gymnasieutbildning.
I årskurs 1 var det fler elever som gick en yrkesförberedande än en studie
förberedande utbildning. Åtta procent av eleverna gick individuella program.
Andelen elever som går på högskoleförberedande program ökar samtidigt som
andelen sökande till yrkesförberedande program minskar. Antalet fristående
skolor ökar såväl inom yrkes- som studieförberedande utbildningar. De
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k ommunala skolorna tappar däremot i första hand elever på yrkesförberedande
program.
Många byten och avhopp i gymnasieskolan
Många elever har svårt att hitta rätt gymnasieutbildning från början. Nästan
10 000 elever avbryter sin utbildning eller gör ett studieuppehåll efter det
första studieåret. Det motsvarar sju procent av nybörjarna 2009. Ytterligare
20 000 elever byter program, vilket motsvarar 13 procent av nybörjarna
hösten 2009.
Hösten 2007 började nästan 129 000 ungdomar gymnasieskolan och av
dessa fick 87 900 eller 68 procent slutbetyg våren 2010. Två av tre elever
klarar med andra ord gymnasiestudierna på tre års studietid. Kvinnor har
bättre genomströmning än män och elever med svensk bakgrund har betydligt
bättre genomströmning än elever med utländsk bakgrund.
Allt fler gymnasieelever läser utökat program
Var fjärde gymnasieelev går direkt till högskolan efter avslutad gymnasial utbildning. Övergången till studier på universitet och högskola har ökat kraftigt
jämfört med föregående år. 25 procent av eleverna som gick ut med slutbetyg
från gymnasieskolan våren 2009 påbörjade högskolestudier kommande läsår.
Direktövergången till högskolestudier har ökat tre år i rad, och ökningen detta
läsår var hela fem procentenheter. Andelen som fortsatt till universitet och högskola inom 3 år efter att de fått slutbetyg från gymnasieskolan är 42 procent.
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 38 procent medan den är 23 procent
för elever med svensk bakgrund.
Statistiken över gymnasiebetygen visar också att nästan hälften av eleverna
som gick ut gymnasieskolan i år läste utökat program. Det är nästan en fördubbling jämfört med föregående år. Nya regler för att beräkna den genomsnittliga betygspoängen har gjort att fler väljer att läsa kurser som ger meritpoäng, vilket är en fördel i konkurrensen om högskoleplatser. Framför allt har
intresset för matematikkurser ökat. I den mest avancerade kursen Matematik E
har deltagandet ökat med 33 procent. Allt fler elever valde också att läsa språkkurser som ger meritpoäng.
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Två av tre får godkänt på nationellt prov i sfi
För första gången har Skolverket redovisat resultat från en totalinsamling av
de nationella slutproven i sfi. Resultaten visar att omkring två tredjedelar fick
minst betyget godkänt på provet. Kursdeltagarna hade olika lätt för de olika
färdigheterna som prövas i provet. Flest fick ett godkänt resultat på det delprov
som prövar muntlig interaktion och produktion.
Det finns en variation mellan delproven vad gäller hur väl kursdeltagarna
lyckas uppnå målen. Eleverna hade bättre resultat på muntlig än skriftlig förmåga. Det delprov som flest klarade var muntlig interaktion och produktion.
Delprovet i skriftlig produktion var det delprov där lägst andel fick ett godkänt
resultat.
Det var små könsskillnader i resultaten på de nationella slutproven i sfi.
Sammantaget var det dock en något högre andel kvinnor än män som fick ett
godkänt resultat på provet, oavsett kurs.
Av sfi-eleverna var det 6 av 10 som blev godkända i minst en kurs efter två
år. Av elever som påbörjade studier i sfi under 2008 hade 60 procent slutfört
minst en kurs två år senare medan 25 procent hade avbrutit och 15 procent
fortsatt sina studier. En större andel kvinnor än män, 64 procent jämfört med
55 procent, blev godkända i någon kurs efter två år i sfi.
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3.
ALLA ELEVER SKA HA
MÖJLIGHET ATT UTVECKLAS

3.

Alla elever ska ha
möjlighet att utvecklas

En skola med hög kvalitet, som ger goda resultat och som är likvärdig är avgörande för såväl Sverige som för den enskilda individen. Under de senaste åren
har skolor på flera håll i landet förbättrat elevresultaten genom att förändra
skolans perspektiv på eleverna. De har lyckats att vända en negativ trend där
man har fokuserat på brister och tillkortakommanden till en gemensam idé
om att alla elever kan och att det är kvaliteten i skolans verksamhet som avgör
elevernas lärande.
Vikten av höga förväntningar får starkt stöd i internationell forskning,
vilket framgår av Skolverkets kunskapsöversikt Vad påverkar resultaten i svensk
grundskola? (2009). Höga förväntningar från lärare, samt föräldrars tilltro och
förväntningar på sina barn har mycket stor betydelse för elevernas möjlighet
att nå goda resultat. Läraren måste utgå från att alla elever kan göra framsteg
och dessa framsteg måste kunna uttryckas av läraren så att eleven förstår. Låga
förväntningar blir en självuppfyllande profetia.
Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas. Efter en kort inledande beskrivning av den generella resultatutvecklingen läggs fokus i kapitlets första avsnitt
Om elevernas resultat på skillnader mellan elevgrupper. Det finns oroande
mönster som är tydliga och genomgående vad gäller resultatskillnader. Speciellt
entydigt är sambandet mellan elevernas socioekonomiska bakgrund och skol
resultat. Även könsskillnader och skillnader inom gruppen elever med utländsk
bakgrund diskuteras. De resultat som presenteras har Skolverket redovisat var
för sig i olika sammanhang. Här presenteras en samlad resultatbild.
Avsnittet Olika elever, olika behov ägnas åt att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas, såväl de som behöver stöd för att nå kunskapskraven som
minst ska uppnås, som de som lätt når dem. Skolverkets utvärderingar och
Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar visar att det allt för ofta
finns brister i anpassningen av undervisningen till elevernas förutsättningar
och behov. Skolor måste ta ansvar för att elevresultat i högre grad analyseras
i relation till skolans verksamhet för att ge underlag för utveckling och för
bättrade resultat.
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3.1 Om elevernas resultat
Det finns anledning att visa fortsatt oro för den negativa resultatutveckling som bekräftas av den senaste PISA-undersökningen. Den negativa resultatutvecklingen gäller de ämnesområden som traditionellt ingått i internationella mätningar: matematik,
naturvetenskap och läsförståelse i grundskolans senare år. Inom andra områden,
såsom digital läsning och medborgarkunskap, ger de internationella studierna en
mer positiv bild.
Det finns väl kända mönster i hur väl olika elevgrupper lyckas i skolan. Barn till högutbildade föräldrar lyckas bättre än barn till lågutbildade. Pojkar har sämre betyg än
flickor, de når ungefär 90 procent av flickornas betygsresultat i grundskolan. De nationella proven från våren 2010 och de internationella studierna visar dock inte samma tydliga skillnader. Gruppen elever med utländsk bakgrund har generellt sämre
resultat än elever med svensk bakgrund, men det finns stora skillnader inom gruppen. Det är framför allt elever som invandrat efter skolstart som har sämre betyg.

PISA 2009 bekräftar negativ resultatutveckling
Resultatbilden från de internationella studierna visar att kunskaperna inom de
studerade ämnesområdena och årskurserna sjunker. Försämringen gäller både
kunskapsnivån i Sverige över tid och de svenska elevernas resultat i relation
till elever i andra länder. Den negativa resultatutvecklingen är mest markant
inom områdena naturvetenskap och matematik, men läsförståelsen har också
försämrats. Samtidigt kan noteras att resultatutvecklingen inte är entydig.
Inom området medborgarkunskap förefaller kunskapsnivån vara stabil och
hög. Denna redovisning utgår i första hand från PISA4 2009 som är den senast
publicerade internationella studien. Resultaten från tidigare rapporterade
studier är utförligare redovisade i tidigare lägesbedömningar.5
Resultaten från PISA 2009 presenterades av Skolverket i slutet av 2010 i
rapporten Rustad att möta framtiden? (2010). Huvudbudskapet i rapporten
är att svenska 15-åriga6 elevers medelresultat har försämrats under 2000-talet
inom de tre områden som mäts – läsning, matematik och naturvetenskap7
– samt att resultatskillnaderna har blivit större mellan olika skolor. Båda dessa
utvecklingsmönster har fått stor uppmärksamhet i skoldebatten.

4
5

6
7

Programme for International Student Assessment.
Se även Skolverket (2009) Skolverkets bild av utvecklingen av kunskapsresultaten i grundskolan och av elevers
studiemiljö.
De flesta eleverna gick i grundskolans årskurs 9.
Nedgången i läsförståelse och matematik är både absolut och relativt andra länder, medan den i
naturvetenskap endast är relativt andra länder.
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I jämförelse med det genomsnittliga resultatet för OECD-länderna i
undersökningen presterar 15-åringar i Sverige inte signifikant bättre inom
något kunskapsområde, men däremot signifikant sämre i naturvetenskap.
I både läsförståelse och naturvetenskap har de lägst presterande eleverna
försämrat sina resultat mest. Även de högst presterande eleverna har försämrat
sina resultat i läsförståelse sedan 2000, medan resultatnivån i denna grupp är
oförändrad i naturvetenskap sedan 2006. I matematik är nedgången sedan
2003 ungefär densamma för både låg- och högpresterande elever.
PISA visar att den totala variationen i elevers resultat i läsförståelse i Sverige
har ökat mellan 2000 och 2009. Skillnaderna mellan hög- och lågpresterande
elever har tilltagit och är nu större än i OECD-länderna i genomsnitt. Även
skillnaderna mellan olika skolors resultat på läsförståelseprovet har ökat kraftigt i
Sverige, men de är fortfarande förhållandevis låga i ett internationellt perspektiv.
Sverige utmärker sig i PISA 2009 genom att det på en och samma gång sker
en resultatförsämring och en försämring i likvärdighet utifrån ett antal indikatorer.8 Samtidigt visar PISA 2009 intressant nog att det finns länder såsom
Sydkorea, Finland och Kanada som lyckas i båda dessa avseenden, de når både
höga genomsnittliga resultat och har en jämförelsevis låg andel elever på de
lägsta kunskapsnivåerna (se figur 3.1)9. Dessa resultat ger bränsle för diskussioner dels om huruvida det finns någon motsättning mellan goda resultat och ett
system som ger alla möjlighet att utvecklas, dels om vad skolan kan åstadkomma i klassrummet för att kompensera för att elever har olika förutsättningar.
PISA-undersökningarna utgör ett av flera olika underlag för att diskutera
och bedöma likvärdigheten i skolsystemet. För närvarande pågår ett antal
studier med fokus på likvärdighet dels i Skolverket, dels inom forsknings
projekt i olika vetenskapliga discipliner.10 De hittills presenterade resultaten
tycks bekräfta de ökande resultatskillnaderna mellan skolor i Sverige.11

8

9

10

11

Undersökningen ger stöd för att betydelsen av en elevs socioekonomiska bakgrund för läsförståelse
resultatet har ökat och numera är större än i OECD-länderna i genomsnitt.
Utöver genomsnittliga resultat innehåller de internationella studierna poängintervall som beskriver olika
nivåer av kunskaper. Dessa kunskapsnivåer beskrivs i respektive studies rapporter.
Bland annat projekten: En likvärdig grundskola – skillnader i resultat och resurser mellan elever med
olika socioekonomisk bakgrund. (Böhlmark, A. & Holmlund, H.) Skolval, segregation och skolresultat.
(Malmberg, B.) samt Skolsegregation i den svenska skolan – orsakar och effekter. (Yang, Yang).
I bland annat Böhlmarks och Holmlunds (2011) studie bekräftas att resultatskillnaderna mellan skolorna
har ökat de senaste åren. Resultatskillnaden mellan skolorna är dock förhållandevis liten, runt tio procent,
i relation till den spridning som finns inom skolorna. Forskarna kommer fram till att familjebakgrundens betydelse för elevens prestationer inte har ökat sedan 1980-talet trots att eleverna i högre utsträckning sorteras i låg- och högpresterande skolor och att elevrekryteringen i högre grad bestäms av social
bakgrund.
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Figur 3.1

Andel elever på PISA:s kunskapsnivåer i läsförståelse 2009, Sverige, Sydkorea,
Finland och Kanada
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Källa: Skolverket (2010) Rustad att möta framtiden.

Samtidigt finns det även positiva resultat
Elever i Sverige är bättre på digital än traditionell läsning, det vill säga text på
papper. Även inom området medborgarkunskap är kunskapsnivån stabil och
hög i ett internationellt perspektiv.
PISA 2009 innehåller för första gången en internationell jämförande del
studie av 15-åringars digitala läsförståelse, som innebär att eleverna för att
kunna besvara frågorna ska kunna söka, läsa, förstå och värdera information på
Internet. Nitton länder deltog i studien, varav 16 är OECD-länder. I Sverige
är elevernas medelvärde på den digitala lässkalan signifikant högre än medelvärdet för eleverna inom de deltagande OECD-länderna. Endast fyra länder
(Sydkorea, Australien, Nya Zeeland och Japan) har bättre resultat. De elever
som har bra resultat på testet i digital läsning har ofta även bra resultat på testet i traditionell läsning. I Sverige är elevernas resultat på den digitala lässkalan
signifikant högre än deras resultat på den traditionella lässkalan.12
I en undersökning om skolans medborgarförberedande uppdrag International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) som publicerades 2010 ligger
14-åriga elevers medborgarkunskaper i Sverige över både det internationella
och det europeiska genomsnittet. Endast fyra länder, däribland Finland och
Danmark, har bättre resultat på kunskapsprovet. Spridningen i de svenska

12

Skolverket (2011) Eleverna och nätet.
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elevernas resultat är dock stor, en av tio når inte upp till den miniminivå som
medborgare behöver enligt undersökningen.13
Elevers kunskaper mäts med olika mått
När resultatutvecklingen i den svenska skolan beskrivs används framför allt de
internationella studierna PISA, TIMSS och PIRLS. Provuppgifterna i internationella studier är till skillnad från nationella prov inte konstruerade utifrån de
svenska läro- och kursplanerna utan utgår från internationellt framtagna ramverk.14 De internationella studierna är till skillnad från de nationella proven
särskilt utformade för att mäta utveckling över tid.
Det är väsentligt att notera att de internationella studierna endast belyser
vissa ämnesområden – främst matematik, naturvetenskap och läsförståelse,
och i huvudsak gäller de grundskolan.15 Det finns också andra mål för den
svenska skolan som inte belyses med de internationella studierna, både mål i
ämnen och övergripande läroplansmål såsom exempelvis lust att lära, ansvar
och inflytande. De internationella studierna är alltså inte tillräckliga för att dra
slutsatser om den svenska skolans resultatutveckling som helhet.
Olika tillgängliga resultatmått ger olika bilder av resultatutvecklingen. Den
bild de internationella studierna ger av sjunkande kunskapsresultat inom de
studerade ämnesområdena i grundskolans senare år, återspeglas inte i betygen
i årskurs 9. Betygsgenomsnittet har ökat i nästan alla ämnen och särskilt i
ämnen i grundskolan utan nationella prov. I matematik speglas dock resultatförsämringen tydligt i betygen för de svagast presterande eleverna, medan
försämringen inte syns i andelen som får det högsta betyget, som tvärtom ökar.
De genomsnittliga betygsnivåerna har i ett längre tidsperspektiv antingen stigit
eller varit oförändrade. Svaret på frågan i vilken mån betygsresultat återspeglar
de resultatförsämringar som uppmätts i internationella studier är alltså inte
entydigt. Troligtvis finns inflationsdrivande faktorer på olika nivåer i systemet
som orsakar detta, såsom exempelvis konkurrens mellan skolor.

Skolverket (2010) Morgondagens medborgare.
	Överrensstämmelsen mellan nationella styrdokument och de internationella studiernas ramverk skiljer sig
mellan ämnesområden och årskurser, se: Skolverket (2006) Med fokus på matematik och naturvetenskap.;
Skolverket (2006) Med fokus på läsförståelse.; Skolverket (2008) Med fokus på matematik och naturvetenskap.
15
I PISA undersöks läsförståelse, matematik och naturvetenskap bland 15-åringar, TIMSS undersöker
matematik och naturvetenskap i årskurserna 4 och 8 och PIRLS läsförståelse i årskurs 4. De internationella studiernas resultat sinsemellan är inte helt samstämmiga. Exempel på faktorer som kan orsaka
resultatskillnader är undersökt innehåll, urval, deltagande länder med mera. För detaljer om undersökningarnas olika syften, målgrupper, ämnen och innehållsliga områden, deltagarländer etc. hänvisas till
respektive studies rapporter.
13
14
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Både Skolverket16 och Skolinspektionen17 har rapporterat om behov av en
mer likvärdig bedömning och betygssättning. Det är viktigt att betygen ger
en korrekt bild av elevernas kunskapsnivåer och måluppfyllelse. Inte minst för
att betygen har långtgående konsekvenser för den enskilde eleven då betygen
används för antagning till högre nivåer i utbildningssystemet.
En stark professionell tillhörighet, väl förankrade normer inom lärarkåren,
hög status och ett starkt etos främjar en korrekt och omsorgsfull betygssättning.
De förtydligade kursplaner och kunskapskrav som ingår i de skolreformer som
nu genomförs avser att förbättra likvärdigheten i betygssättningen.
Skolverket menar att det i samband med skolreformerna är viktigt med fortsatt nationellt stöd för lärares kunskapsbedömning. I samband med införandet
av nya kursplaner och den nya betygsskalan går Skolverket ut brett med olika
stöd för betygssättning såsom allmänna råd, generellt bedömningsstöd, ämnesinriktat bedömningsstöd och en satsning på kompetensutveckling för betygssättning i årskurs 6. Ytterligare stöd behövs särskilt för bedömning för lärande
(formativ bedömning).
Vi kommer nu att lämna den generella resultatbilden och i stället se hur
resultaten ser ut för olika elevgrupper. För att beskriva resultatskillnader brukar
bakgrundsfaktorerna kön, socioekonomisk bakgrund och svensk/utländsk
bakgrund användas. För att visa på gruppskillnader används de olika resultatmåtten; betyg, nationella prov och internationella studier.
Resultatskillnader mellan flickor och pojkar
Den etablerade bilden i forskning och olika undersökningar är att flickor som
grupp lyckas bättre i skolan.18 Den övergripande trenden i internationella
studier är att kunskapsutvecklingen i Sverige varit mer negativ för pojkar än
för flickor i läsförståelse, matematik och naturvetenskap mätt i grundskolans
senare år.
Flickor har högre betyg i alla ämnen utom idrott och hälsa
Flickor som grupp har bättre slutbetyg är pojkar i grundskolans årskurs 9.
Våren 2010 var det genomsnittliga meritvärdet för flickorna 220 och för pojkarna 198. Skillnaderna har varit ungefär lika stora de senaste tio åren. Över
hela landet är flickors genomsnittliga meritvärde generellt bättre än pojkars,

16

17
18

Se exempelvis Skolverket (2007) Provbetyg-Slutbetyg-Likvärdig bedömning?; Skolverket (2009) Likvärdig
betygssättning i gymnasieskolan?
Skolinspektionen (2011) Olika elever – samma undervisning.
Se bl.a. SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i
skolan.; Skolverket (2006) Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval.
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men mönstret är särskilt markant i glesbygdskommuner och små kommuner
(färre än 25 000 invånare).19 Andelen behöriga att söka till gymnasieskolan var
något högre bland flickor (89 procent) än pojkar (87 procent).20
I gymnasieskolan har kvinnor högre genomsnittlig betygspoäng än män,
14,7 mot 13,3, en skillnad till kvinnors fördel som varit lika stor över tid.
Kvinnor når också i större utsträckning grundläggande behörighet till högskolan, 90 procent jämfört med 84 procent samt har en bättre genomströmning.21
Tabell 3.1

Kvoten mellan pojkars och flickors genomsnittliga betygsvärde i årskurs 9 per
ämne, våren 2010

Ämne

Andel (%)

Bild

80

Hem- och konsumentkunskap

82

Svenska

83

Religion

86

Biologi

88

Musik

89

Geografi

89

Samhällskunskap

89

Slöjd

90

Kemi

91

Historia

92

Fysik

94

Teknik

94

Engelska

95

Matematik
Idrott och hälsa

97
107

Kommentar: Genomsnittligt betygspoäng för pojkar dividerat med genomsnittligt betygspoäng för flickor. Ämnena NO resp. SO
är inte medtagna, inte heller Svenska som andraspråk.

Pojkarna når ungefär 90 procent av flickornas betygsresultat i grundskolan,
men det genomsnittliga betygsgapet mellan flickor och pojkar varierar mellan
olika ämnen (se tabell 3.1). I grundskolan har flickor som grupp ett högre genomsnittligt slutbetyg än pojkar i alla ämnen utom i idrott och hälsa. Flickorna lyckas i större utsträckning nå målen i alla ämnen och når i större utsträckning betyget Mycket väl godkänt i alla ämnen utom just idrott och hälsa.
19

20
21

Skolverkets statistik på kommunnivå över grundskolan, betyg och prov, Tabell 1: Studieresultat och
övergång till gymnasieskolan för elever i huvudmannens skolor.
Skolverket (2010) En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2010.
Skolverket (2010) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2009/10.
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Nationella prov och internationella studier ger inte
en lika entydig bild till flickornas fördel som betygen
De nationella proven 2010 och de internationella studierna ger inte en lika
tydlig bild av resultatskillnaderna mellan flickor och pojkar som betygen. Om
betygskillnaderna mellan prov- och slutbetyg vore lika för könen, borde andelen flickor och pojkar som får lägre, lika eller högre slutbetyg i förhållande till
provbetyg vara lika stora.22 Det är dock en större andel flickor som får ett slutbetyg som är ett steg högre än provbetyget i alla ämnen med nationella prov i
årskurs 9, med störst skillnad i svenska.23
Här läggs resultaten från de nationella proven våren 2010 för flickor respektive pojkar bredvid resultaten från de senaste internationella studierna i olika
årskurser. Den bild som framträder visar att resultaten sinsemellan är förhållandevis samstämmiga.24
Pojkarna nådde något bättre resultat än flickorna i fem av sju delprov i det
nationella ämnesprovet i matematik våren 2010 i grundskolans årskurs 3. I
årskurserna 5 och 9 nådde flickor och pojkar kravnivåerna/minst godkänt i
ungefär samma utsträckning på ämnesproven i matematik och det var heller
inga större könsskillnader i de högre provbetygen i årskurs 9.25 I den internationella undersökningen Trends in International Mathematics and Science Study
(TIMSS) från 2007 presterar pojkar något bättre än flickor i matematik i årskurs 4. I årskurs 8 finns dock inga könsskillnader i de genomsnittliga resulta-

22

23

24

25

Ett visst resultat på ett nationellt prov betyder inte automatiskt ett visst betyg eftersom ett nationellt prov
inte täcker in allt som ingår i en kursplan. Ett väl utarbetat prov bör dock vara en god indikator på hur
eleven presterar i förhållande till kursplanens krav.
Skolverket (2011) Redovisning av uppdrag om avvikelser mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs
9. I IFAU-rapporten Diskrimineras pojkar i skolan? (Tyrefors m.fl. 2010) finner man dock inget stöd för
att pojkar systematiskt skulle missgynnas i rättningen av det nationella provet i svenska B i gymnasie
skolan. I undersökningen jämförs 1 700 elevers provbetyg från nationella provet satta av elevens ordinarie
lärare med provbetyg på samma prov satta av lärare som inte känner till elevens kön. Däremot visar
studien att de ordinarie lärarna sätter i genomsnitt 13 procent högre betyg än de omrättande lärarna,
vilket forskarna menar tyder på betygsinflation på de nationella proven.
I de jämförelser som görs för ämnesproven i årskurserna 3 och 5 avses med resultat andel elever som uppnått kravnivåerna i de olika delproven och i årskurs 9 andel elever som fått lägst provbetyget Godkänt.
Det ska tilläggas att könsskillnaderna i resultat varierar mellan delprov och år. Även de högre betygsstegen
har jämförts i årskurs 9 och visar vissa skillnader till flickornas fördel i några ämnen. För de internationella studierna avses de genomsnittliga resultaten per kön. De internationella studierna visar även de vissa
könsskillnader i de olika kunskapsnivåerna.
Skolverket (2011) Ämnesprov i årskurs 3.; Skolverket (2011). Ämnesprov i årskurs 5, våren 2010.;
Skolverket (2010) Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2010.
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ten.26 Inte heller i PISA 2009 finns någon skillnad mellan 15-åriga flickors och
pojkars resultat i matematik.27
När det gäller naturvetenskap saknas stöd såväl i TIMSS 2007 som i PISA
2009 för att det finns skillnader i de genomsnittliga resultaten mellan flickor
och pojkar.28 Men när mätningarna delas upp i ämnesområdena biologi, fysik
och kemi var för sig visar TIMSS 2007 att flickor har bättre resultat i biologi i
både årskurs 4 och 8, medan pojkar har bättre resultat i fysik i årskurs 8. Även
i det nationella ämnesprovet i biologi i årskurs 9 från våren 2010 lyckades
flickorna bättre än pojkarna. I fysik och kemi fanns dock inga tydliga könsskillnader i andel elever som nått målen, däremot når flickor i något större
utsträckning de högre provbetygen i kemi.29
Flickor som grupp har bättre resultat på de nationella proven 2010 i svenska
i årskurserna 3, 5 och 9 i grundskolan.30 Även på gymnasienivå finns köns
skillnader i resultaten 2010 framför allt på kursprov i svenska.31 Den internationella studien Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) som
undersöker läsförståelsen i årskurs 4 bekräftar bilden av att flickor presterar
bättre än pojkar i läsförståelse. Enligt undersökningen från 2006 finns en
större andel flickor i de grupper av elever som har mycket positiv attityd till
läsning samt de som mycket ofta läser för nöjes skull. Dessa grupper har dock
minskat kraftigt sedan 2001.32
Även PISA 2009 ger stöd för att flickor har ett övertag i läsförståelse. Skillnaden i läsförståelse mellan 15-åriga flickor och pojkar är dessutom större i
Sverige än genomsnittet för OECD-länderna. I jämförelse med PISA 2000 har
skillnaden i läsförståelse mellan flickor och pojkar ökat. De ökade skillnaderna
beror framför allt på att de lågpresterande pojkarna har tappat mest.33 Figur
3.2 visar hur stora andelar av flickorna och pojkarna som befinner sig inom de
olika poängintervall som beskriver olika kunskapsnivåer av läsförståelse i
PISA-undersökningarna 2000 och 2009.
26
27

28
29
30

31

32
33

Skolverket (2008) TIMSS 2007.
Skolverket (2010) Rustad att möta framtiden? Den skillnad till pojkarnas fördel som redovisades i PISA
2003 har försvunnit 2009 till följd av att pojkarna har försämrat sina resultat i större utsträckning än
flickorna.
Skolverket (2008) TIMSS 2007.; Skolverket (2010) Rustad att möta framtiden?
Skolverket (2010) Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2010.
Skolverket (2011) Ämnesprov i årskurs 3.; Skolverket (2011) Ämnesprov i årskurs 5, våren 2010.;
Skolverket (2010) Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2010.
Här avses de obligatoriska kursproven i kärnämneskurserna Engelska A, Svenska B/Svenska som
andraspråk samt Matematik A. Skolverket (2010) Nationella prov i gymnasieskolan och komvux,
vårterminen 2010.
Skolverket (2007) PIRLS 2006.
Skolverket (2010) Rustad att möta framtiden?
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Figur 3.2

Andel elever på PISA:s kunskapsnivåer i läsförståelse per kön, år 2000 och 2009
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Även på det digitala lästestet i PISA 2009 når flickor bättre resultat än pojkar.
Men skillnaden mellan könen i digital läsning är mindre än i traditionell läsning. Mönstret är inte unikt för Sverige, utan pojkarna presterar bättre vid
digital läsning jämfört med traditionell läsning i alla de deltagande länderna.34
Könsskillnader till flickornas fördel redovisas också i studien International
Civic and Citizenship Education Study (ICCS) vad gäller medborgarkunskaper.
Flickor har bättre kunskapsresultat än pojkar i samtliga länder som deltog i
undersökningen.35 Ännu saknas resultat från nationella prov för de samhälls
vetenskapliga ämnena vilka ska börja användas från och med vårterminen
2014.
Skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat i internationella studier
är som ovan redovisats, mest framträdande i mätningar av läsförståelse, men
också i medborgarkunskap. Det finns även vissa könsskillnader i de mätningar
som gjorts inom ämnena matematik och naturvetenskap.36

34

35
36

Skolverket (2011) Eleverna och nätet. Den genomsnittliga resultatskillnaden på den digitala lässkalan i
OECD var 24 poäng till flickornas fördel jämfört med 39 poäng på den traditionella lässkalan. I Sverige
var skillnaden på den digitala lässkalan 26 poäng och på det traditionella lästestet 46 poäng.
Skolverket (2010) Morgondagens medborgare.
Under 2012 kommer EU-kommissionens internationella språkstudie (European Survey of Language
Competences) avseende kunskaper i engelska och spanska hos elever i årskurs 9 att presenteras, vilket
möjliggör en analys av samstämmigheten i könsskillnader även mellan nationella och internationella prov
i engelska.
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Högre utbildningsnivå hos föräldrarna – bättre elevresultat
Av bakgrundsfaktorerna kön, socioekonomisk bakgrund och svensk/utländsk
bakgrund är det elevernas socioekonomiska bakgrund, i Skolverkets statistik
mätt som föräldrarnas utbildningsnivå,37 som har visat sig ha enskilt störst
betydelse för elevernas resultat. Oavsett vilka resultatmått som jämförs är
bilden entydig när det gäller föräldrarnas utbildningsnivå. Skolverket har i
kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (2009) och
i PISA-rapporten Rustad att möta framtiden? (2010) dessutom rapporterat oroande signaler om ökande resultatskillnader mellan elever med olika
socioekonomisk bakgrund.
Föräldrarnas utbildningsnivå spelar roll både i tidiga och sena skolår
Elever med högutbildade föräldrar har bättre resultat än elever vars föräldrar
har lägre utbildning. Nu vet vi att detta också gäller för de nationella proven i
årskurs 3.
Betygsresultaten från årskurs 9 våren 2010 visar att elever med föräldrar
med högst grundskoleutbildning har 158 i meritvärde i genomsnitt. Elever
med minst en gymnasieutbildad förälder har ett genomsnittligt meritvärde
på 193 och elever med minst en högskoleutbildad förälder har ett genomsnittligt meritvärde på 230. Drygt 95 procent av eleverna med minst en
högskoleutbildad förälder uppnådde behörighet till gymnasieskolan våren
2010. Motsvarande andel för elever vars föräldrars högsta utbildningsnivå är
gymnasieskola respektive grundskola är 85 respektive 63 procent.38
På gymnasienivå når elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning i
högre grad slutbetyg och grundläggande behörighet till högskoleutbildning
samt har högre genomsnittlig betygspoäng än elever med föräldrar vars högsta
utbildningsnivå är grund- eller gymnasieskola. Av dem som började gymnasie
skolan hösten 2007 har knappt åtta av tio elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning nått ett slutbetyg inom tre år. Motsvarande andel för
elever med föräldrar som har gymnasieutbildning är knappt sju av tio, och
bland eleverna med föräldrar som har förgymnasial utbildning är det mindre
än varannan som når ett slutbetyg inom tre år.39

37

38
39

Olika mått på socioekonomi (föräldrarnas utbildningsnivå, antal böcker i hemmet, etc.) rymmer
sannolikt olika aspekter av socioekonomisk bakgrund såsom den ekonomiska, den sociala och den
kulturella dimensionen.
Skolverket (2010) En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2010.
Skolverket (2010) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2009/10.
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De nationella proven i årskurserna 3 och 5 ger möjlighet att studera i vilken
mån föräldrars utbildningsbakgrund spelar roll för elevers resultat i de tidigare
skolåren.40 Som framgår av figur 3.3, där delproven i läsförståelse i årskurserna 3, 5 och 9 våren 2010 används som exempel, presterar barn till hög
skoleutbildade bättre på proven över alla skolåren.41
Tolkningen av resultaten över årskurserna ska göras med försiktighet. Det
underlag som finns i figuren är inte tillräckligt för att kunna uttala sig om
resultatskillnaderna mellan elever med olika bakgrund ökar eller minskar över
årskurserna. Det beror dels på att proven inte är jämförbara mellan årskurser
na, dels på att de har genomförts av olika elever.
Figur 3.3

Ämnesprovresultat, delprov i läsförståelse för årskurs 3, 5 och 9, andel elever
per föräldrarnas högsta utbildningsnivå
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Insamlingen av ämnesproven i årskurs 3, 5 och 9 i grundskolan genomförs som totalinsamlingar.
Det bör beaktas att gruppen elever vars föräldrar har grundskoleutbildning endast omfattar 3–5 procent
av eleverna per årskull.
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Att föräldrars utbildningsbakgrund har stor betydelse för elevers prestationer är inte unikt för Sverige. OECD:s studie Overcoming social background
(2010) baseras på PISA 2009 och visar att socioekonomisk bakgrund42 är en
viktig faktor i alla länder för att förklara varför elevers läsförståelse varierar.
Men sambandet mellan bakgrund och resultat är inte lika starkt i alla länder
i undersökningen. I de länder som har bäst resultat i läsförståelse, Sydkorea,
Finland och Kanada, spelar socioekonomisk bakgrund mindre roll än bland
de deltagande länderna i genomsnitt. Detta resultat ger stöd för att skolan kan
kompensera för att elever har olika förutsättningar.
Begreppet social rörlighet är nära kopplat till i vad mån människor har
möjlighet att forma sitt eget liv utan att styras av sin bakgrund. Ett svagare
samband mellan socioekonomisk bakgrund och utbildningsresultat tyder på
möjligheter till en högre social rörlighet. PISA visar för att sambandet mellan
socioekonomisk bakgrund och studieresultat har förstärkts i Sverige det senaste
decenniet, vilket skulle kunna leda till att den sociala rörligheten minskar. Vad
gäller dessa resultat är det viktigt att återigen påminna om att PISA utgör ett
underlag av flera för att diskutera och bedöma likvärdigheten i det svenska
skolsystemet och att det för närvarande pågår flera studier på området.
Elever med utländsk bakgrund – en heterogen grupp
Jämfört med elever med svensk bakgrund har elever med utländsk bakgrund
som grupp sämre utbildningsresultat både vad gäller betyg, resultat på nationella prov och i internationella studier.43 Våren 2010 nådde var fjärde elev med
utländsk bakgrund inte grundläggande behörighet i årskurs 9 för att kunna
söka till ett nationellt program på gymnasieskolan, att jämföra med knappt en
av tio av eleverna med svensk bakgrund.
Elever med utländsk bakgrund är överrepresenterade på Individuella
programmet och fullföljer mer sällan gymnasieskolan än elever med svensk
bakgrund. Våren 2010 fullföljde tre av fem elever med utländsk bakgrund en
gymnasial utbildning inom fyra år, bland elever med svensk bakgrund

42

43

Socioekonomisk bakgrund mäts med ett index, PISA index of social, cultural and economic status, som
baseras på information från eleverna om föräldrarnas utbildning och yrke samt ägodelar i hemmet.
I Skolverkets lägesbedömningen 2011 del 1 – Beskrivande data finns ett fördjupningskapitel om barn och
elever med utländsk bakgrund.
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fullföljde fyra av fem.44 Elever med utländsk bakgrund som avslutat gymnasie
skolan med slutbetyg fortsätter dock oftare till högskola direkt från gymnasieskolan (38 procent) jämfört med elever med svensk bakgrund (23 procent).
Men resultatbilden för elever med utländsk bakgrund behöver nyanseras
eftersom det finns stora skillnader inom gruppen. I Sverige utgör elever med
utländsk bakgrund en heterogen grupp vad gäller ursprungsland, språk och
föräldrarnas utbildningsnivå. Betygsskillnaden mellan andra generationens
invandrare och elever med svensk bakgrund är liten.
Främst elever som invandrat efter skolstart som har lägre meritvärde
Till gruppen elever med utländsk bakgrund hör elever som är födda utomlands samt elever som har två föräldrar som är födda utomlands, men själva är
födda i Sverige. De elever som själva invandrat kan ha kommit till Sverige före
skolstart eller senare.45
I tabell 3.2 redovisas de nationella betygsresultaten i årskurs 9 våren 2010
med hänsyn tagen till elevens bakgrund och tid i Sverige. Med en finare uppdelning av elevgruppen med utländsk bakgrund blir det tydligt att det framför
allt är de elever som invandrat efter skolstart som har sämre betygsresultat.
Denna elevgrupp uppvisar också, i motsats till övriga grupper, allt sämre
resultat.46
Av tabellen framgår också att flickor med utländsk bakgrund har relativt
goda resultat. Flickor med utländsk bakgrund, både de som är födda i Sverige
och de som kommit hit före skolåldern, har ett betydligt bättre genomsnittligt
meritvärde än pojkar med svensk bakgrund. Däremot är dessa flickor i mindre
utsträckning behöriga att söka till gymnasieskolans nationella program.

44

45

46

Skolverkets officiella statistik, läsåret 2009/10, Gymnasieskolan, Betyg och studieresultat, Tabell 8B, s. 2
samt Gymnasieskolan, Elever, Tabell 4C.
I de internationella studierna är elevgruppen som själva invandrat för liten för att kunna redovisa
resultatskillnader efter tid i Sverige. Dock visar exempelvis både PISA 2009 och ICCS 2008 på resultat
skillnader mellan elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige och de som själva invandrat.
Se fördjupningskapitel i lägesbedömningens del 1.
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Tabell 3.2

Resultat för elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2009/10
Elever som avslutat åk 9 som fått eller skulle ha fått betyg
enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet
Genomsnittligt
meritvärde

Andel (%) elever
som är behöriga till
gymnasieskolan

Andel (%) elever som
ej nått målen i ett,
flera eller alla ämnen

Totalt Flickor Pojkar

Totalt Flickor Pojkar

Totalt Flickor Pojkar

208,8 220,1 197,9

88,2

89,2

87,2

23,4

20,4

26,3

Elever med
svensk bakgrund
(95 459 elever)

212,7 224,3 201,6

90,8

91,8

89,8

20,2

17,3

23,1

Elever med
utländsk bakgrund
(19 078 elever)

188,8 199,0 179,2

75,1

76,2

74,0

39,6

36,3

42,6

203,4 212,9 194,2

85,4

86,1

84,8

30,7

27,6

33,7

Födda utanför
204,9 216,0 194,8
Sverige inv. före
2001 (2 896 elever)

85,4

85,0

85,6

29,5

27,3

31,6

Födda utanför
Sverige inv. 2001
eller senare
(5 760 elever)

51,1

53,1

49,3

60,7

57,4

63,7

därav
Födda i Sverige
(10 422 elever)

152,5 162,5 143,3

Källa: Skolverkets officiella statistik, läsåret 2009/10, Grundskolan, Betyg och Prov, Tabell 1.

Föräldrarnas utbildningsnivå förklarar merparten av skillnaderna
Föräldrar till elever med utländsk bakgrund har generellt en väsentligt lägre
utbildningsnivå än föräldrar till elever med svensk bakgrund. Skolverkets
statistik över betygen i årskurs 9 våren 2010 visar att ungefär en fjärdedel av de
elever som har invandrat år 2001 eller senare, det vill säga under sin skoltid,
har föräldrar som har högst grundskoleutbildning, att jämföra med knappt
3 procent av eleverna med svensk bakgrund.47
Bland elever vars föräldrar har samma utbildningsnivå är skillnaderna i genomsnittligt meritvärde mellan elever med olika bakgrund små. Men för elever

47

Motsvarande andelar är 14 procent i gruppen födda i Sverige med utländsk bakgrund och 18 procent i
gruppen utländsk bakgrund, invandrat för 10 år sedan eller mer. Detta gäller för elever som har fått ett
slutbetyg (meritvärde>0) våren 2010 och för vilka uppgift om föräldrarnas utbildningsbakgrund finns.
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som invandrat efter skolstart är det genomsnittliga meritvärdet påtagligt lägre
oavsett föräldrarnas utbildningsbakgrund.48
De elever som kommit till Sverige efter skolstart måste ges möjlighet att
lyckas i den svenska skolan. Hänsyn behöver i större utsträckning tas till de
enskilda elevernas förutsättningar och behov. Av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av utbildning för nyanlände framgår att skolorna behöver genomföra en grundligare kartläggning av de nyanlända elevernas skolbakgrund.
Kunskapen om eleverna är ofta för liten och gör att undervisningen inte
anpassas efter elevernas förutsättningar, behov, erfarenheter och intressen.49
Den samlade resultatbilden
De senaste resultaten från internationella studier bekräftar en negativ
resultatutveckling i grundskolans senare år inom de ämnesområden som
traditionellt ingått i internationella mätningar; matematik, naturvetenskap
och läsförståelse. Inom andra områden, såsom digital läsning och medborgar
kunskap, ger de internationella studierna en mer positiv bild.
Enligt PISA, som är den senast presenterade undersökningen, är det de lägst
presterande eleverna som har försämrat sina resultat mest i läsförståelse och
naturvetenskap. Även de högst presterande eleverna har försämrat sina resultat
i läsförståelse sedan 2000, medan resultatnivån i denna grupp är oförändrad
i naturvetenskap sedan 2006. I matematik är nedgången sedan 2003 ungefär
densamma för både låg- och högpresterande elever.
Det finns tydliga och genomgående mönster vad gäller resultatskillnader
mellan elevgrupper. I avsnittet har de presenterats med olika resultatmått;
internationella studier, nationella prov och betyg. Speciellt entydigt är sam
bandet mellan elevernas socioekonomiska bakgrund och skolresultat oavsett
vilket resultatmått som används. Elever med högutbildade föräldrar har bättre
resultat än elever vars föräldrar har lägre utbildning. Resultaten från de nationella proven 2010 i läsförståelse visar att föräldrarnas utbildningsnivå spelar
roll både i tidiga och senare skolår.
Pojkar har sämre betyg än flickor. Nationella ämnesprov från 2010 och de
senaste internationella studierna, visar dock inte samma tydliga genomgående
skillnader. Skillnaderna är mest framträdande i svenska (läsförståelse i de internationella studierna).
48

49

Det bör kommenteras att endast de elever som har uppgift om meritvärde, föräldrarnas utbildningsnivå och invandringsår ingår i analysen. För 28,4 procent av eleverna som invandrat före skolstart och
11,5 procent av eleverna som invandrat efter skolstart saknas uppgift om föräldrarnas utbildningsnivå.
Uppgifterna avser elever som fick slutbetyg våren 2010.
Skolinspektionen (2009) Utbildning för nyanlända elever – rätten till en god utbildning i en trygg miljö.
Granskningen avser 34 skolor.
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När det gäller gruppen elever med utländsk bakgrund är betygsskillnaderna
större inom gruppen än mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund. Flickor med utländsk bakgrund, både de som är födda i Sverige och de
som kommit hit före skolåldern har ett bättre genomsnittligt meritvärde än
pojkar med svensk bakgrund. Föräldrar till elever med utländsk bakgrund har
generellt en väsentligt lägre utbildningsnivå än föräldrar till elever med svensk
bakgrund. Med hänsyn tagen till föräldrarnas utbildningsnivå framkommer att
det framför allt är elever som kommit till Sverige efter skolstart som har lägre
betyg i årskurs 9.
Både den generella negativa resultatutvecklingen och de systematiska skillnaderna mellan flickor och pojkar, mellan elever med olika socioekonomiska
förutsättningar är oroande och behöver uppmärksammas. Hänsyn behöver i
större utsträckning tas till de enskilda elevernas förutsättningar och behov för
att nå så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål.
3.2 Olika elever, olika behov
Alla barn och elever ska ges ledning och stimulans för att utvecklas, det gäller både
de elever som behöver stöd för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och
de som lätt når dem. Det finns brister på viktiga områden som rör elevers möjligheter att nå målen för utbildningen. Det handlar både om att undervisningen bättre
behöver anpassas efter elevers olika förutsättningar och behov och att elevers
resultat i större utsträckning behöver användas som underlag för att utveckla
undervisningen.
För att utveckla skolan och höja utbildningens kvalitet behöver resultaten läggas
samman och i större utsträckning analyseras i relation till skolans verksamhet.
Skolverket menar att det systematiska arbetet med utveckling av undervisningen
har en strategiskt viktig funktion för ökad kvalitet och bättre resultat.

Skollagen har blivit tydligare vad gäller alla elevers rätt att utvecklas
Enligt skollagen ska ”hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och
elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En
strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar
att tillgodogöra sig utbildningen.” (1 kap. 4 § skollagen).
Avsikten med paragrafen är att uppmärksamma huvudmännens och pro
fessionens ansvar för att vid resursfördelning, organisation och val av metoder
och arbetssätt anpassa verksamheten till barns och elevers skilda förutsättning-
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ar och behov.50 Detta innebär att alla elever har samma rätt till en utbildning
med hög kvalitet och att utvecklas optimalt. Skolan ska anpassa verksamheten
så att alla elever möts av en god lärandemiljö.
Staten har blivit tydligare vad gäller alla elevers rätt att utvecklas. ”Alla barn
och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och
sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når
de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” (3 kap. 3 § skollagen).
Elever som av olika anledningar har svårt att nå målen ska därutöver ges
särskilt stöd. Så snart det på något sätt framkommer att det kan befaras att
en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska detta
anmälas till rektorn som ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt
utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra
svårigheter i sin skolsituation.
Med 2010 års skollag har elevens rätt till särskilt stöd stärkts på så sätt att
möjligheten att överklaga beslut om åtgärdsprogram införts. Särskilt stöd ska
aktualiseras om en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska
uppnås.51
Undervisningen behöver anpassas efter elevers olika förutsättningar
För att möta skollagens krav kan det aldrig vara självklart att utforma
verksamheten lika för alla elever då alla elever, också elever som lätt når de
kunskapskrav som minst ska uppnås, ska få ledning och stimulans för att nå
ännu längre i sin kunskapsutveckling.52
Skolinspektionen konstaterar i sin årsrapport Olika elever – samma under
visning (2011) att brister i anpassningen av undervisningen efter elevernas
förutsättningar, behov, intressen och erfarenheter hör till de mer framträdande
och allvarliga bristerna.
I den regelbundna tillsynen under 201053 har 72 procent av de undersökta
grundskolorna och 65 procent av gymnasieskolorna brister på minst ett av tre
viktiga områden som rör elevens möjlighet att nå målen för utbildningen; antingen finns det brister i det systematiska kvalitetsarbetet, i det särskilda stödet

50
51
52

53

Prop. 2009/10:165, s. 221.
Bestämmelser om särskilt stöd finns i 3 kap. skollag (2010:800).
Det är också innebörden i två av de delmål som skolmyndigheterna uppdras att arbeta efter i regeringens
strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken, En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016.
Skolinspektionen (2010) Regelbunden tillsyn 2010. s. 3–4.
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till elever eller i anpassningen av undervisningen efter elevens förutsättningar
och behov.54
Med utgångspunkt i skolans kompensatoriska uppdrag har Skolinspektionen genomfört kvalitetsgranskningen Rätten till kunskap (2010). Skolinspektionen fann att undervisningen i ungefär hälften av de granskade skolorna
visar påtaglig avsaknad av elevaktivitet och utrymme för gemensam reflektion
och att undervisningen bara delvis eller inte alls anpassas efter elevernas olika
behov och förutsättningar. Där anpassning av undervisningen inte sker domineras undervisningen ofta av schablonlösningar, exempelvis att räkna färre eller
extra tal i matematikboken. Granskningen visar vidare att man på över hälften
av de granskade skolorna har för låga förväntningar på elevernas förmåga. Detta kommer bland annat till uttryck i att skolor nöjer sig med att eleverna når
nivån för godkänd. Dessutom visade granskningen att rektorerna inte alltid tar
tillräckligt stort ansvar för undervisningens kvalitet.
Drygt 2 000 lärare har i Skolverkets attitydundersökning 200955 gett sin
syn på hur den egna skolan lyckas inom olika områden. Svaren ger stöd för
Skolinspektionens iakttagelser. Av de nio områden Skolverket har frågat lärarna om, uppges att skolan i minst utsträckning lyckas ge extra stimulans till
särskilt duktiga elever och i näst minst utsträckning att ge särskilt stöd till de
elever som har svårigheter i skolarbetet. Endast var tredje lärare svarar att den
egna skolan i mycket eller ganska stor utsträckning lyckas ge extra stimulans
till särskilt duktiga elever. Hälften av lärarna anser att deras skola i mycket eller
ganska stor utsträckning lyckas med att ge särskilt stöd till de elever som har
svårigheter i skolarbetet. Resultaten återfinns både bland lärare i grund- och
gymnasieskolan och har inte förändrats sedan 2006.
Lärarnas svar på en annan fråga indikerar dock att de tycker att skolan över
åren har blivit bättre på att ge extra stöd. Andelen lärare som menar att elevernas möjlighet att få extra stöd om det behövs är mycket eller ganska bra har
ökat från 23 procent 1997 till 47 procent 2009.
Lärarna har större tilltro till sin egen förmåga än till sin skolas när det gäller
att anpassa undervisningen till elevers olika förutsättningar. Drygt sju av tio
54

55

Det ska påpekas att resultat från Skolinspektionens tillsyn inte ger en heltäckande nationell bild av
tillståndet i skolan eftersom urvalet av skolor inte är slumpmässigt. Under 2010 granskades ungefär
15 procent av landets skolor, vilket gör det möjligt att se vissa mönster i de brister som upptäckts hos
ett stort antal skolor.
Skolverket (2010) Attityder till skolan 2009. s. 103–104. Urvalet som omfattade 2 900 lärare stratifierades efter skolform, befattningskod och kön. Av de 2 900 lärarna i urvalet besvarade 2 041 postenkäten
vilket ger en svarsfrekvens på 70 procent. Urvalet är inte stratifierat efter huvudmannatyp (kommunal
och fristående). Då urvalet är riksrepresentativt finns dock båda typerna av huvudmän representerade.
Av lärarna är det 89 procent som anger att de arbetar i en skola med kommunal huvudman, 11 procent
anger att de arbetar i en fristående skola.
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anser att de själva lyckas bra med att utgå ifrån varje enskild elevs behov i sin
undervisning.
Brister i särskilt stöd och därtill hörande åtgärdsprogram är ett av de van
ligaste kritikområdena i Skolinspektionens tillsyn 2010. Särskilt stöd är också
den näst vanligaste anmälningsgrunden som rörde grundskolan 2010 och den
vanligaste grunden för kritik (280 av 471 kritikbeslut). Detta är en kraftig
ökning de senaste åren. Bristerna består exempelvis i att inte alla elever som är
i behov av specialpedagogiskt stöd får det, att stöd inte ges i alla ämnen och att
åtgärdsprogrammen inte alltid redogör för elevens behov. I vissa skolor läggs
fokus i åtgärdsprogrammen på vad eleven ska göra och inte på hur skolan ska
stödja eleven.56
Kunskapsresultat som underlag för att förbättra undervisningen
När det gäller uppföljningen av elevers kunskaper finns ett starkt fokus på den
enskilda eleven. I mindre utsträckning kopplas kunskapsresultaten till organisation och undervisningsmetoder. Ett systematiskt och aktivt arbete med att
utveckla kvaliteten på undervisningen på skolorna har en strategisk betydelse
för ökad måluppfyllelse.
I 2010 års skollag finns det krav på systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att planera, följa upp och analysera resultaten
i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska utgöra utgångspunkten för val av insatser som leder till att verksamheten kan utvecklas och
nå uppsatta mål och resultat. Arbetet ska ske löpande och på alla nivåer; nationell nivå, huvudmannanivå och enhetsnivå (se avsnitt 4.2).57
I Skolinspektionens tillsyn 201058 bedömdes hela 62 procent av grund
skolorna och 55 procent av gymnasieskolorna ha brister när det gäller rektors
ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet i syfte att förbättra skolans arbete. Nio av tio kommuner följde inte upp resultaten från skolor och
verksamheter och/eller vidtog åtgärder utifrån detta för att nå de nationella
målen. I kvalitetsgranskningen Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? (2010) har Skolinspektionen granskat hur 40 grundskolor arbetar med uppföljning och utvärdering av elevers kunskapsutveckling
samt hur de utifrån det arbetar systematiskt för att höja resultaten.59
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Skolinspektionen (2011) Olika elever – samma undervisning.
4 kap. skollag (2010:800).
Skolinspektionen (2011) Olika elever – samma undervisning.
Granskningens resultat är inte baserade på ett representativt urval skolor och ger därmed inte en generell
bild för alla grundskolor i landet. Den pekar dock ut viktiga problemområden och visar på vad som kan
göras för att höja kvaliteten i undervisningen.
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Av granskningen framkommer att det behövs ett tydligare helhetsperspektiv på skolorna, där alla elevers kunskapsutveckling följs upp och utvärderas
under hela skolgången. De granskade skolorna är bäst på att följa upp resultaten på individnivå och framför allt i de högre årskurserna. Det är främst på
individnivå man letar efter orsaker och vidtar åtgärder. Åtgärder likställs på
många skolor med stödinsatser för elever som behöver hjälp att nå ”godkäntgränsen”. Insatser som syftar till utveckling för samtliga elever, även de som
nått goda resultat, förekommer mer sällan. Rektorer och lärare behöver ta ett
kollektivt ansvar för att analysera och förbättra elevernas resultat. För att göra
det behöver resultaten läggas samman i större utsträckning och analyseras mer
i relation till skolans organisation och undervisningens kvalitet, än till den
enskilda elevens förutsättningar (se avsnitt 4.2).
Skolinspektionen pekar på att rektorerna på de skolor som granskats ofta
uppfattar det som känsligt att analysera hur enskilda elevresultat hänger ihop
med lärarnas insatser. Att rektorerna ofta drar sig för sådana analyser med
hänsyn till lärarna är oroande, särskilt om följden blir att förklaringar till elever
prestationer – oavsett om de är svaga eller starka – förs tillbaka på individen.
Förklaringar måste också sökas i arbetsorganisationen eller i lärarnas insatser.
Att rektor skapar utrymme för regelbundet erfarenhetsutbyte om undervisningen är ett viktigt steg i att öppna upp klassrummet och understryka nyttan
av att lära av varandra (se avsnitt 4.1).
Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen innebär ett synliggörande av lärandet för den enskilda eleven, men också av lärandet för lärare
och skolan. Den samlade informationen om elevernas kunskaper bör kunna
användas för att ompröva innehåll, arbetsformer eller bedömningsformer.
Skolverkets utvärdering Skriftliga omdömen i grundskolans individuella utvecklingsplaner (2010) visar dock att skolan ser att arbetet med individuella
utvecklingsplaner och skriftliga omdömen främst gagnar den enskilda elevens
motivation, och inte ett lärande för verksamhetens och skolans kvalitetsutveckling i sin helhet.
Skolverkets bedömning är att ett stort ansvar läggs på eleverna när det gäller
individuella mål och de insatser som anges i den framåtsyftande delen av utvecklingsplanen. De studerade utvecklingsplanerna antyder att det ofta saknas
insikt, åtminstone i dokumenterad form, om att planerna i första hand ska
tydliggöra vad skolan ska göra för att stödja eleven i sin fortsatta kunskaps
utveckling. Även samordningen mellan lärarna tycks vara svag när det gäller att
se återkommande mönster och mer generella utvecklingsbehov. De dokumenterade insatser som skolan ska bidra med, utöver möjligheten att fråga läraren,
är i stor utsträckning förlagda utanför skoltid, med läxläsning och extra upp-
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gifter som de vanligaste inslagen. Även föräldrarna tilldelas ett relativt stort
ansvar, framför allt när det gäller att se till att barnen genomför sina uppgifter.
Mot bakgrund av de skiftande förutsättningar som olika föräldrar har när det
gäller att stödja barnen i deras skolarbete, finns anledning att uppmärksamma
och ifrågasätta denna ansvarsfördelning. Slutsatserna bör dras med viss försiktighet då resultatet baseras på skriftlig dokumentation av utvecklingsplanerna,
och inte den dialog som också förs vid utvecklingssamtalen.
Stöd och stimulans – gymnasieskolan som exempel
Gymnasieutbildning är i praktiken idag ett minimikrav för att kvalificera sig
till arbetslivet. År 2010 hade 72 procent av landets 20-åringar slutbetyg från
gymnasieskolan. Ett mål som Sverige har satt upp är att andelen 18–24-åringar
som inte avslutat gymnasiestudier och som inte studerar ska vara mindre än
10 procent 2020. Målet är en del av Sveriges nationella reformprogram inom
EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, Europa 2020.60
Med gymnasieskolan som exempel redovisas aktuell kunskap om stöd i
gymnasieskolan och hur intresse och fallenhet tas tillvara i försöksverksam
heten med spetsutbildningar.
Bristande stöd i gymnasieskolan
Även om gymnasieskolan är frivillig så är det viktigt att poängtera att skolan
är skyldig att hjälpa eleverna att nå målen. Skolverket har i Risk för IG (2010)
rapporterat om att gymnasieskolan inte klarar att ge elever som riskerar att
misslyckas det stöd de behöver. En tredjedel av gymnasieskolorna saknar
speciallärare eller specialpedagoger. Bara hälften av skolorna har gemensamma
riktlinjer för utvärdering om huruvida stödet varit till hjälp för eleven. Enligt
studien lägger skolan över för mycket ansvar på eleven att ta till sig stödet
och granskar sällan om det är den egna verksamheten som behöver förbättras.
Elevens eget ansvarstagande är ett viktigt inslag i utbildningen men ansvaret
ska inte enbart vila på elevens axlar.
Någon form av stöd erbjuds i de flesta skolor men stödet är ofta standardiserat och ges utanför elevens ordinarie klassrum. De skolor som uppger att
de lyckats i detta avseende har anpassat kraven på ansvarstagande efter elevens
förmåga och förutsättningar, något som kräver dialog och en lyhördhet för hur
eleven uppfattar sin situation. Rapporten visar också på vikten av att s kolan
tillhandahåller de verktyg eleven behöver för att hantera ansvarstagandet.
Skolverkets slutsatser är i linje med Skolinspektionens kvalitetsgranskning
Varannan i mål (2009).
60

Regeringskansliet (2011) Sveriges nationella reformprogram 2011.
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Var tionde elev byter gymnasieprogram
Orsakerna till varför elever vill byta program eller skola är många och
komplexa. Det kan till exempel handla om ett svåröverskådligt utbud av utbildningar, otillräcklig vägledning, eller att eleven vill påbörja en utbildning för att
pröva om den passar. I tidigare studier har Skolverket även sett att elever ibland
erbjuds att byta program istället för att få stöd på det program där de går.
Skolverkets studie Gymnasieelevers byten av program och skolor (2011) visar
att mer än var tionde elev byter program under de första två åren. Många
elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med både fyra och
fem år i gymnasieskolan. Av de elever som byter program får bara 29 procent
slutbetyg efter tre års studier, jämfört med 85 procent av dem som stannat
kvar på samma program. De som bytt både program och skola har ännu lägre
genomströmning. Det faktiska antalet byten är dock fler än studien visar eftersom Statistiska centralbyråns (SCB) insamling inte fångar de byten som sker
från terminsstart fram till 15 oktober. Det kan vara många elever som byter i
början på den första terminen.
De elever som byter program har som grupp sämre betyg från grundskolan
och deras föräldrar har lägre utbildningsnivå jämfört med elever som går kvar
på samma program. Elever i behov av särskilt stöd är sannolikt överrepresenterade bland elever som byter program.
Ett sätt att minska antalet byten är att förbättra studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. Förutom information om arbetslivet behöver eleven
också självkännedom för att kunna göra ett väl övervägt val till gymnasieskolan. Det behövs även stöd inom det program eleven går och en bra hantering
av de byten inom gymnasieskolan som ändå sker.
Elever som inte går i gymnasieskolan
Förutsättningar och behov hos de ungdomar som inte går i gymnasieskolan
behöver beaktas för att de ska kunna erbjudas passande åtgärder. Det kommunala informationsansvaret, eller uppföljningsansvaret som det också kallas,
innebär att kommunerna ska hålla sig informerade om sysselsättningen hos
ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i gymnasieskolan. Syftet är att
kunna erbjuda dem lämpliga åtgärder. Skolverkets uppföljning Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? (2011) visar att kommunerna blir allt bättre på att leva upp till den lagstadgade skyldigheten att hålla
sig informerade om sysselsättningen hos ungdomar som inte går i gymnasieskolan.
Jämfört med 2006 arbetar idag fler kommuner aktivt med att följa upp ungdomarna, men samtidigt finns det fortfarande kommuner som inte alls kontaktar de som omfattas av lagstiftningen. Mer än var tredje kommun saknar
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fortfarande en handlingsplan för arbetet med ungdomarna. Många kommuner
upplever dessutom att det är svårt både att få kontakt med ungdomarna och
att kunna erbjuda dem bra åtgärder. Ofta handlar det om ungdomar som har
hoppat av gymnasieskolan och det är inte alla som vill tillbaka dit igen.
Spetsutbildningar på försök
När oro uttrycks för resultatutvecklingen i den svenska skolan är det inte bara
situationen för elever i behov av särskilt stöd som diskuteras, utan även hur
samhället ska ta tillvara förmågorna hos elever som har lätt för att lära och låta
dem utvecklas i sin takt.
Regeringens syfte med att inrätta den riksrekryterande gymnasiala spets
utbildningen i matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och
humanistiska ämnen på försök är att ge högpresterande elever möjlighet att
utvecklas i sitt eget tempo och utifrån sina förutsättningar. Genom att elever
med ”särskilt intresse och särskild fallenhet” får möjlighet att välja en skola
med specialinriktning, kan också den sociala rörligheten öka.
En försöksverksamhet pågår från och med läsåret 2009/10 till och med
läsåret 2013/2014. Spetsutbildningarna ska ha avsevärt högre studietakt samt
innehålla särskild fördjupning och breddning inom ämnet eller ämnesområdet. Kravet på de utbildningar som ingår i försöket är att eleverna ska beredas
möjlighet att parallellt med den senare delen av sina gymnasiestudier kunna ta
del av den stimulans som högskolemiljön kan ge och kunna läsa kurser vid ett
universitet eller en högskola. Riksrekrytering ska göra det möjligt för elever att
söka till en spetsutbildning inom sitt ämnesområde oberoende av hemort. Skolverket har i uppdrag att årligen följa upp och utvärdera försöksverksamheten.
De två utvärderingar som hittills gjorts, 2010 och 2011,61 problematiserar
och lyfter fram att det finns olika tolkningar av vad en spetsutbildning innebär.
Många av de tillfrågade som på olika sätt berörs av spetsutbildningarna ser utbildningarna som ett sätt att fånga upp och utveckla elevernas eget intresse för
ett ämnesområde. Tanken att spetsutbildningarna ska ta tillvara fallenhet och
talang är inte lika framträdande trots att det perspektivet betonas i regeringens
intentioner med utbildningarna. Vanligt är att ungdomarna själva menar att
de sökte en spetsutbildning för att de tror att utbildningen kommer att bli till
nytta för dem i framtiden, att de har stort intresse för spetsämnet eller att det
går bra i skolan så de vill satsa på studierna.
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Skolverket (2010) Redovisning av uppdrag enligt förordning (2008:793) avseende omfattning och utvärdering av försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning.; Skolverket (2011) Redovisning
av uppdrag enligt förordning (2008:793) avseende omfattning och utvärdering av försöksverksamheten med
riksrekryterande gymnasial spetsutbildning läsåret 2010/2011.
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Under det första försöksläsåret startade nio utbildningar med totalt 172
elever. Det andra läsåret 2010/11 har alla 20 försöksutbildningarna kommit
igång. Våren 2010 var totalt 371 elever i utbildning på sitt första läsår. Av
spetsutbildningarna har 14 program etablerats på orter som har universitet
eller högskola. Trots riksrekrytering har endast ett fåtal elever flyttat till en annan ort för att gå en spetsutbildning. En del elever dagpendlar från en annan
kommun och ett mindre antal elever har flyttat till kommunen där spetsutbildningen bedrivs. Skolorna uppger att de ofta saknar resurser och strategier
för att informera om sina utbildningar utanför närområdet. Skäl till att inte
söka en spetsutbildning på annan ort uppges också vara elevers ovilja att flytta
hemifrån och ekonomiska aspekter som har med uppehället att göra.
Söktrycket har varit lågt på flera av spetsutbildningarna och flera av dem har
lediga platser. Det låga söktrycket har i vissa fall inneburit att inget urval gjorts
utan alla sökande elever med grundläggande behörighet antas. Detta leder till
frågan om i vilken utsträckning det alltid är elever med särskild fallenhet och
intresse som går en spetsutbildning. Eleverna på spetsutbildningarna är till
allra största del elever med svensk bakgrund som kommer från en socioekonomiskt stark miljö. Antalet elever med utländsk bakgrund har dock ökat under
det andra försöksåret.
Det andra årets utvärdering bekräftar bilden av att både elever och
skolpersonal i huvudsak är mycket nöjda med utbildningen. Huvudmännen
uttrycker bland annat att spetsutbildningarna har en positiv effekt så till vida
att de studiemotiverade eleverna bidrar till att lärandet och pedagogiken utvecklas, vilket sprids i lärarkollegiet.
Hösten 2012 inleds en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning även i grundskolan. Inför de tre kommande läsåren beviljar Skolverket
högst tio utbildningar med maximalt 30 elever i varje årskurs. Spetsutbildningarna ska avse utbildning i årskurserna 7–9 i något eller några av ämnena
engelska, matematik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen
och språkval. För elever i spetsutbildningen kommer det att vara möjligt att
läsa gymnasiekurser i det ämne eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot.62 Vid urval och antagning får färdighetstester och kunskapsprov i det
ämne eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot användas. Hösten
2011 fick Skolverket 32 ansökningar om att få starta en spetsutbildning i
grundskolan inför läsåret 2012/13. Totalt gällde 23 ansökningar spetsutbildning med inriktning mot matematik eller naturorienterande ämnen. Övriga
avsåg spetsutbildning med inriktning mot samhällsorienterande eller humanis62

Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans
högre årskurser.; Utbildningsdepartementet (2010) Spetsutbildningar på högstadiet.

50

SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2011

tiska ämnen. Av dessa har ansökningarna till största delen varit inriktade mot
engelska eller språkval.
Hösten 2011 startade dessutom 13 estetiska spetsutbildningar. De estetiska
spetsutbildningarna är riksrekryterande utbildningar inom det estetiska programmet enligt gymnasieförordningen, och alltså ingen försöksverksamhet.
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4.
SKOLAN BEHÖVER KOMPETENTA
LÄRARE OCH REKTORER

4.

Skolan behöver kompetenta
lärare och rektorer

Lärares och rektorers förmåga att utveckla undervisningen är av avgörande
betydelse för att vända den negativa resultatutvecklingen i svensk skola. Utbildningsforskaren John Hatties (2009) uppmaning att rikta fokus mot vad
som sker i klassrummet har fått mycket stort genomslag internationellt. Ett
viktigt skäl till att studien fått så stor uppmärksamhet är att Hattie visar att
faktorer som tidigare lyfts fram som viktiga för att nå förbättrade elevresultat,
som klasstorlek, skolstorlek, möjlighet att välja skola, programstruktur eller
finansieringsform generellt spelar en mindre avgörande roll för elevers prestationer. Större effekt har enligt Hattie istället faktorer som har att göra med vad
som sker i klassrummet, hur själva lärandeprocessen går till. Det är samspelet
mellan elev och lärare som är det centrala. Det viktiga är hur lärarna använder
sina kunskaper i interaktionen med eleverna.
En gemensam nämnare för skolsystem med goda elevresultat är att deras
skolor har en professionell, välutbildad lärarkår som utifrån forskning och
beprövad erfarenhet själva är med och utvecklar undervisningen, och att de
har rektorer vars huvudsakliga arbete består i att leda skolans pedagogiska
verksamhet.63 Däremot finns skillnader i en rad andra avseenden som till
exempel hur stora ekonomiska resurser som politiker skjuter till skolsystemet,
eller om systemet är decentraliserat eller centraliserat.64
En nyckelfråga är alltså att ge lärare och rektorer goda förutsättningar att
lyckas i sitt arbete. Denna inriktning präglar också starkt EU:s och OECD:s
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McKinsey & Company (2007) How the world’s best-performing school systems come out on top; OECD
(2009) Creating Effective Teaching and Learning Environments. First results from TALIS; McKinsey &
Company (2010) How the worlds most improved school systems keep getting better; Hattie, J. (2009)
Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement; Björklund, A. m.fl. (2010)
Den svenska arbetsmarknadspolitikens arbets-marknadspolitiska effekter: Vad säger forskningen?.
McKinsey & Company (2007) How the world’s best-performing school systems come out on top.
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arbete liksom de reformer som nu genomförs i Sverige.65 Flera omfattande
statliga satsningar har initierats för att stärka lärares och rektorers kompetens
och ge dem verktyg för att kunna utveckla undervisningen. Bland de mest tongivande kan nämnas den nya lärarutbildningen, införandet av lärarlegitimation
och en introduktionsperiod för alla nyutexaminerade lärare, rektorslyftet, den
obligatoriska rektorsutbildningen och införandet av en ny lektorsutnämning.
Läraryrkets minskande attraktivitet är väl känd, och omfattande statliga insatser har inletts för att vända trenden. Det låga antalet förstahandssökande till
lärarutbildningarna visar att trenden ännu inte har vänt och högpresterande
studenter väljer fortfarande inte lärarutbildningen. Vad gäller kompetensen
hos redan verksamma lärare har tidigare studier66 visat att allt för många lärare
saknar adekvat utbildning, och Skolverket har också i samband med införandet av lärarlegitimationen fått indikationer om att det finns brister i behörighet. Särskilt gäller detta glesbygdskommuner, små skolor samt särskolan.
De statliga insatser som under senare år har introducerats för att stärka
lärares och rektorers kompetens är viktiga för att vända den negativa trenden
för elevers kunskapsresultat. Men Skolverket bedömer att även andra typer av
insatser behövs. Skolverket vill lyfta fram lokal professionsutveckling som ett
särskilt viktigt utvecklingsområde.
I det följande fördjupar vi resonemanget kring kompetensbehoven i skolan
utifrån tre perspektiv:
• Rekommendationer från internationell skolforskning om vad som behövs
för att stärka lärares kompetens (avsnitt 4.1).
• Rektorer har en viktig uppgift i att samla medarbetarna kring en gemensam strategi om hur skolans inre pedagogiska verksamhet ska organiseras.
Kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete bör vara centrala delar i
detta (avsnitt 4.2).
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Proposition 2009/10:89 Bäst i klassen – en ny lärarutbildning.; SOU 2008:52 Legitimation och skärpta
behörighetsregler.; Skolverket (2007) Skolverkets arbete med legitimation eller legitimering av lärare.;
Statskontoret (2007) Lärares utbildning och undervisning i skolan.; Riksrevisionen (2005) Rätt utbildning
för undervisningen.; OECD (2009) Förbättrat skolledarskap.; OECD (2009) Teaching and Learning International Survey.; OECD (2005) Teachers Matter – Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers.;
European Commission (2010) Developing coherent and system-wide induction programmes for beginning
teachers: a handbook for policymakers.; Europeiska unionens råd (2011) Rådets slutsatser om utbildningens
roll i genomförandet av Europa 2020-strategin (2011/C 70/01), Europeiska kommissionens meddelande:
Bättre utbildning för lärare KOM (2007).; Europeiska rådets slutsatser av den 15 november 2007 om bättre
utbildning för lärare (2007/C 300/07).; Europeiska rådets slutsatser av den 26 november 2009 om fortbildning för lärare och skolledare (2009/C 302/04).; Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/
EG, Europaparlamentets och rådets direktiv av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.
Statskontoret (2007) Lärares utbildning och undervisning i skolan. Kartläggning och analys.
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• 2010 års skollag slår fast att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Hur ska detta kunna bli verklighet för verksamma i
skolan (avsnitt 4.3)?
4.1 Rekommendationer i internationell skolforskning
Lärares kompetens behöver stärkas. I forskning som jämför skolsystem står fyra
rekommendationer i fokus för hur man banar väg för en kompetent lärarkår: ställ
höga krav på lärare, gör lönen attraktiv och se till att lärares arbetsmiljö är god, se
till att lärare löpande kompetensutvecklas och ges möjlighet att ta karriärsteg samt
bedriva lokalt systematiskt arbete för att utveckla undervisningen.
I Sverige har ett antal insatser introducerats som ligger i linje med dessa rekommendationer: ny lärarutbildning, lärarlegitimation, introduktionsperiod, kompetensprofiler
och lektorsutnämningen hör till de viktigaste. Därutöver bedömer Skolverket att
det är viktigt att skolor utvecklar former för att stärka lärarprofessionen. Ett aktuellt exempel är kollegialt lärande som är ett systematiskt arbetssätt för personal i
förskola, skola och vuxenutbildning att gemensamt reflektera över arbetsmetoder,
sprida goda exempel och att göra forskning mer lättillgänglig för lärare och rektorer.
Rektorer har självklart en central roll i att organisera sådant arbete på skolorna.

Fyra rekommendationer för en professionell lärarkår
Såväl i Sverige som internationellt är frågan angelägen om hur det ska bli
möjligt att få fler personer att söka sig till läraryrket och hur redan verksamma lärare ska ges möjlighet att utvecklas. I utbildningsforskningen kan
fyra huvudrekommendationer sammantaget urskiljas för hur detta kan
åstadkommas:67
• Höga krav på blivande lärare. Sätt in åtgärder så att rätt människor blir
lärare. Förbättra rekryteringsprocesserna och stärk lärares akademiska
meriter. Introducera nyutexaminerade lärare på ett lämpligt sätt i yrket.
• Konkurrenskraftiga anställnings- och arbetsvillkor. Se till att lönerna är
konkurrenskraftiga så att rätt personer söker sig till yrket och att arbets
miljön är tillfredsställande.

67

McKinsey & Company (2007) How the world’s best-performing school systems come out on top.; McKinsey
& Company (2010) How the worlds most improved school systems keep getting better; Hattie, J. (2009)
Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement; OECD (2009) Creating
Effective Teaching and Learning Environments. First results from TALIS; Timperley, H. (2007) Teacher
Professional Learning and Development: Best Evidence Synthesis Iteration.
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• Löpande kompetensutveckling och möjligheter till karriärsteg. Utveckla lärarnas
individuella kompetens och se till att det finns flera olika typer av karriärsteg
inom läraryrket.
• Lokalt systematiskt arbete för att utveckla undervisningen. Utveckla formerna
för lärarnas systematiska och professionella samtal om undervisningen i den
dagliga verksamheten.
Tillämpat på det svenska skolsystemet riktar sig rekommendationerna till olika
nivåer, såväl nationell, statlig nivå, som lokal nivå.
Höga krav på blivande lärare
Rekommendationen om att höja kraven på lärare handlar om att det är viktigt
att sätta in åtgärder för att locka mer högpresterande elever att bli lärare. Här
betonas att rekryteringsprocesserna måste förbättras och att lärares akademiska
meriter måste stärkas. Nyutexaminerade lärare bör också introduceras på ett
lämpligt sätt i yrket. Konkret innebär detta att praktik under skicklig hand
ledning är en viktig del i introduktionen till läraryrket.
Ser man till i vilken mån som man i Sverige lyckas attrahera rätt personer
till att bli lärare finns en utbredd uppfattning att något måste göras för att
vända utvecklingen. Från att ha haft en relativt hög social status är lärarutbildningen idag den högskoleutbildning som (bortsett från vissa kortare tekniska
utbildningar) intresset har minskat för allra mest markant.68
Antalet nybörjare på lärarprogrammen minskade varje år från läsåret
2002/03 till och med 2008/09, då antalet uppgick till 10 600. Följande läsår,
2009/10, ökade antalet till 12 600 nybörjare.69 En jämförelse av antalet första
handssökande till det tidigare lärarprogrammet höstterminen 2010 med antalet förstahandssökande till alla olika typer av lärarprogram höstterminen 2011
visar en minskning av förstahandssökande med 14 procent.70 Antalet förstahandssökande per antagen till yrkesexamensprogram inom området undervisning var 2010 1,2 att jämföra med 1,4 år 2006. Dessa uppgifter kan jämföras
68

69
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Broady, D., Börjesson, M. & Bertilsson, E. (2009) ”Temaintroduktion: Lärarutbildningens hierarkier” i
Praktiske Grunde.
SCB (2011) Universitet och högskolor.
Denna minskning ska dock tolkas med försiktighet eftersom det enligt Högskoleverket är svårt att göra
någon riktigt rättvisande jämförelse till följd av att lärarutbildningen fått en ny utformning från och
med höstterminen 2011. Tidigare har utbildningen varit ett sammanhållet sökalternativ, men nu finns
det fyra olika lärarprogram som leder till fyra olika examina: förskollärarexamen, grundlärarexamen,
yrkeslärarexamen och ämneslärarexamen. Dessutom har färre lärosäten hittills fått examenstillstånd för de
olika lärarexamina jämfört med tidigare år. Till följd av detta är det inte förvånande att det totala antalet
förstahandssökande till olika lärarprogram var färre inför hösten 2011 än hösten 2010. Högskoleverket
(2011) Antalet sökande minskade till många av de stora yrkesexamensprogrammen.
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med motsvarande för området juridik och samhällsvetenskap som var 3,4
förstahandssökande per antagen 2010, en minskning från 4,1 år 2006.71
Den ekonomiska avkastningen av lärarutbildningen har gradvis försämrats
sedan slutet av 1960-talet, vilket kan ses som en del av förklaringen till varför
det har blivit svårare att rekrytera till lärarutbildningen.72
Den nya lärarutbildningen är en viktig pusselbit i strävan att öka intresset
för läraryrket. Detta gäller även införandet av lärarlegitimationen, introduktionsperioden som alla nyexaminerade lärare ska genomgå samt införandet
av kompetensprofiler som anger vilka förmågor lärare ska uppfylla för att få
lärarlegitimation. För att väcka intresse för lärar- och förskolläraryrket genomför Skolverket på uppdrag av regeringen dessutom en tvåårig informationskampanj kallad För det vidare.73 För att öka läraryrkets attraktivitet krävs ett
fortsatt långsiktigt och systematiskt arbete.
Legitimation för lärare och förskollärare
Examen från en lärar- eller förskollärarutbildning och en godkänd introduktionsperiod krävs numera för att bli legitimerad lärare eller legitimerad förskol
lärare. Reformen innebär att endast legitimerade lärare eller förskollärare i
normalfallet kan erbjudas en anställning utan tidsbegränsning och att endast
legitimerade lärare i normalfallet självständigt får besluta om betyg och ansvara
för undervisning i det ämne som betyget avser. Förändringen är viktig. Att
reglerna skärps innebär att lärare numer bara kan undervisa i ämnen, årskurser
och skolformer de har utbildning för.
Skolverket utfärdar sedan 1 juli 2011 legitimationer till lärare och förskol
lärare med både svensk och utländsk examen. Den 17 oktober 2011 hade
47 000 lärare och förskollärare ansökt om legitimation. Potentiellt kan söktrycket bli mycket stort då det finns drygt 180 000 lärare och förskollärare som
kan ansöka om legitimation hos Skolverket.74
De flesta huvudmän har genomfört kartläggningar av lärarnas kompetens för personalplaneringen och för att kunna veta hur många som behöver
fortbildas fram till övergångsperiodens slut den 30 juni 2015. Framför allt
glesbygdskommuner och små skolor har i samtal signalerat att det kommer
71
72

73
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SCB (2010) Universitet och högskolor.
Fredriksson, P. & Öckert, B. (2007) ”The supply of skills to the teacher profession” IFAU-paper.
Björklund, A. m.fl. (2010) Den svenska arbetsmarknadspolitikens arbetsmarknadspolitiska effekter:
Vad säger forskningen?
Mer information finns på www.fordetvidare.se.
Handläggningsarbetet med att utfärda legitimation för redan verksamma lärare och förskollärare beräknas
bli omfattande. Många examensbevis är svårtolkade. Skillnaderna är stora i hur inriktningar, ämnen och
kurser betecknas vid olika lärosäten. Det finns dessutom examensbevis för lärare och förskollärare där
skolämnen överhuvudtaget inte går att utläsa.
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att bli svårt att få tillräckligt många legitimerade lärare och att de legitimerade
lärarna måste dela sin tjänstgöringstid mellan många skolor. Det kommer sannolikt också att råda stor brist på legitimerade lärare i särskolan. Tillgången är
knapp på lärare med speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning, vilket krävs för legitimation för undervisning i särskolan.
Introduktionsperiod, kompetensprofil och lämplighetsprov
En annan nyhet är att den nyexaminerade läraren eller förskolläraren ska
genomföra en introduktionsperiod. Skolverkets nya föreskrifter innehåller
bestämmelser om introduktionsperioden, hur en kompetensprofil ser ut och
hur en lämplighetsbedömning ska gå till. Introduktionsperioden ska vara
minst ett läsår för alla. Den ska ske på heltid och syftet är att få en kontinuitet
och regelbundenhet.
Skolverket har under våren 2011 beslutat om vilken kompetens en nyut
bildad lärare och förskollärare måste uppvisa under introduktionsåret och som
därmed påverkar om han eller hon ska erhålla lärarlegitimation. Kompetensprofilen för lärare handlar bland annat om förmågan att uppmärksamma varje
elev, att undervisa, att kunna kommunicera och samarbeta, att kunna utöva
ledarskap, att ha kunskap om lagar och regler som styr skolan.
Vidare har regeringen tillsatt en utredning för att analysera förutsättningarna för ett lämplighetsprov vid antagning till lärarutbildningen. Betänkandet
kommer att presenteras våren 2012.
Anställnings- och arbetsvillkor
En annan ofta förekommande rekommendation i internationell skolforskning
är att lärares löner måste vara konkurrenskraftiga och att lärarnas arbetsklimat
måste vara tillfredsställande. Lön och andra anställningsvillkor är i Sverige en
fråga för arbetsmarknadens parter.
McKinsey & Company (2007) lyfter fram vikten av att erbjuda konkurrenskraftiga ingångslöner för att attrahera rätt personer till yrket, och menar
att lönerna inte behöver vara skyhöga, men bör ligga i nivå med alternativa
yrkesval med samma typ av utbildning.75 OECD refererar studier som visar att
om man ökar lönerna med en viss andel ökar utbudet av lärare i sin tur med
en ännu större andel. Sambandet gäller dock inte i länder där lärares löner
redan ligger högt.76 Inom OECD-länderna är lärares löner generellt sett lägre
än lönerna för andra yrkesgrupper med högskoleexamen.77
75
76
77

McKinsey & Company (2007) How the world’s best-performing school systems come out on top.
OECD (2011) Building a High-Quality Teaching Profession. Lessons from around the world.
OECD (2011) Education at a glance 2011, tabell D 3.1.
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OECD redovisar att svenska lärares ingångslöner i de tidiga årskurserna i
grundskolan ligger strax över såväl OECD- som EU-genomsnitten, men de
svenska ingångslönerna för lärare i grundskolans senare år och i gymnasie
skolan ligger lägre i jämförelse med de internationella genomsnitten. De
svenska lärarna har även en lägre löneutveckling när den mäts efter 10 och 15
år, och det gäller både grundskolan och gymnasieskolan.
Dessa jämförelser är dock osäkra eftersom det är svårt att jämföra löner mellan länder. I redovisningen i Education at a Glance (2011) utgår man i de flesta
länder från lagstadgade löner och inte faktiska löner såsom är fallet för Sverige.
Viktigt att påpeka är att svenska lärarlöner inte är lagstadgade i samma mening
som de är i många andra länder. I Sverige sätts lärarlönerna individuellt och
baserat på kollektiva överenskommelser.
Signaler pekar på att arbetsmiljön har förbättrats
När det gäller lärares arbetsmiljö finns skäl att uppmärksamma den positiva
trend som finns i Skolverkets attitydundersökning Attityder till skolan (2010).
Skolverkets mätningar visar att svenska lärare uppger att deras arbetsvillor har
förbättrats under 2000-talet.
I undersökningen har drygt 2 000 lärare delat med sig av sin uppfattning
om skolan. Svaren visar att de flesta lärare trivs bra i den skola de arbetar i och
nästan hälften svarar att de trivs mycket bra. Andelen lärare som trivs i skolan
har varit stabil sedan 1993 med undantag för mätningen 1997 då andelen
var något lägre. Drygt nio av tio lärare upplever också att det alltid eller oftast
känns meningsfullt att gå till arbetet. Dock uppger fem procent av lärarna att
de trivs ganska eller mycket dåligt i skolan, vilket är ett oförändrat resultat
jämfört med tidigare mätningar.
Allra bäst trivs lärarna med sina elever och kollegor vilket också de tidigare
undersökningarna visat. Drygt nio av tio lärare trivs bra med eleverna. Sex
av tio trivs mycket bra, denna andel har dock minskat något jämfört med de
tidigare mätningarna 1993, 2000 och 2003 då motsvarande andel var mellan
64 och 70 procent. De lärare som arbetar med de yngsta eleverna trivs bäst.
Sju av tio lärare i årskurs 1–3 jämfört med hälften av lärarna i årskurs 7–9
svarar att de trivs mycket bra med eleverna. Drygt nio av tio lärare trivs bra
med sina kollegor och över hälften trivs mycket bra. Två procent har svarat att
de trivs dåligt med sina kollegor och elever.
Som tabell 4.1 nedan visar har lärarna successivt blivit alltmer nöjda med
undervisningsgruppernas storlek, andelen lärare som anser att möjligheterna
till extra stöd fungerar bra har successivt ökat, en allt större andel lärare
upplever att tillgången till lokaler har varit ändamålsenlig, att tillgången till
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undervisningsmaterial och teknisk utrustning förbättrats, att elevernas intresse
och engagemang har ökat och deras förkunskaper förbättrats.
Tabell 4.1

”Vad tycker du om följande förutsättningar för din undervisning?” Andel lärare i
procent som år 2000, 2003, 2006 och 2009 svarat mycket bra eller ganska bra
respektive ganska dåligt eller mycket dåligt.
Mycket bra eller
ganska bra

Ganska dåligt eller
mycket dåligt

2000 2003 2006 2009

2000 2003 2006 2009

Tillgång till ändamålsenliga lokaler

53

55

61

65

32

31

21

19

Tillgång till undervisningsmaterial och teknisk utrustning

46

48

55

55

31

31

24

24

Storlek på klasser/
undervisningsgrupper

43

50

61

62

39

34

25

21

Elevernas möjlighet att få
extra stöd om det behövs

26

38

44

47

56

40

34

33

Elevernas intresse
och engagemang

64

65

71

71

15

14

13

11

Elevernas förkunskaper

32

31

40

39

33

33

28

29

Bibliotek

64

62

63

65

22

23

18

17

Kommentar: Andel som svarat varken bra eller dåligt eller vet inte redovisas ej.

Samtidigt uppger 45 procent av lärarna att de alltid eller ofta känner sig
stressade i skolan. Andelen lärare som känner sig stressade har ökat något
jämfört med 2006, men är oförändrad jämfört med 2003. Två av tre av de
lärare som känner sig stressade i skolan uppger att de är stressade över att
många elever behöver extra hjälp och stöd, administrativt arbete och att
dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Drygt hälften känner sig också
stressade över möten, konferenser och planering samt för lite tid att planera
undervisningen. Ungefär fyra av tio är stressade över för lite tid mellan
lektionerna samt bedömning och betygssättning.
Grundskollärare anger i nästan dubbelt så stor utsträckning som gymnasielärare att de känner sig stressade över att dokumentera elevernas kunskapsutveckling, 75 jämfört med 39 procent. Det är även vanligare att grundskollärare
är stressade över att många elever behöver extra hjälp och stöd, 72 jämfört med
52 procent. Vad lärarna stressas av beror även på hur länge de arbetat. Det är
vanligare att lärare med kortare yrkeserfarenhet känner sig stressade på grund
av för lite tid för planering av undervisning. Lärare med längre yrkeserfarenhet
känner sig mer stressade på grund av möten, konferenser och planering.
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Löpande kompetensutveckling och möjligheter till fler karriärsteg
En tredje rekommendation för att stärka lärarkåren och yrkets attraktionskraft
är att yrkesverksamma lärare måste få möjlighet till individuell kompetens
utveckling, samt att läraryrket måste erbjuda fler alternativa karriärvägar.
Lärarlyftet – en lyckad satsning för dem som vill
Det är huvudmännens ansvar att se till att personal vid förskolor och skolor
ges möjligheter till kompetensutveckling.78 Regeringen har dock bedömt att
det också finns behov av statligt stöd i detta avseende, vilket framför allt kommer till uttryck genom det så kallade lärarlyftet.79 Lärarlyftet inleddes 2007
och kommer att avslutas 2011. Lärarlyftet erbjuder lärare kvalificerad ämnes
inriktad fortbildning eller specialpedagogisk fördjupning i form av högskole
kurser. Fram till den 1 juli 2011 har 19 000 lärare deltagit.80 Regeringen
fortsätter satsningen på lärarlyftet 2012, men ändrar då inriktningen mot
lärare som undervisar i andra ämnen än de har behörighet för och som därför
behöver komplettera sin utbildning.
Externa utvärderingar av lärarlyftet visar att lärare som deltagit har värderat
satsningen högt. Denna typ av fortbildning fyller enligt lärarna ett tomrum
eftersom skolhuvudmännen sällan erbjuder utbildning av detta slag. De till
frågade lärarna sätter ett stort värde på utbytet med andra lärare, och deltagandet i lärarlyftet uppges ha lett till, eller förväntas leda till, förnyade arbetssätt.
De känner sig stärkta i sin roll, tryggare i sitt uppdrag och tydligare vetenskapligt förankrade efter studier genom lärarfortbildningen. De upplever att de har
fått ämnesfördjupning, men också många användbara verktyg för att bland
annat möta mångfalden i gruppen på annat sätt än tidigare. De som hittills har
deltagit är framför allt de redan studiemotiverade lärarna som själva har tagit
initiativ till att delta.81

78
79
80

81

2 kap. 34 § skollagen.
Den del av satsningen som Skolverket ansvarar för heter formellt Lärarfortbildningen.
I snitt läser varje lärare cirka 25 högskolepoäng. Deltagande lärare har i genomsnitt 17 års yrkeserfarenhet. Ungefär hälften av deltagarna har läst Skolverkets köpta kurser, hälften har tagit del av det reguljära
utbudet. Specialpedagogik är det mest efterfrågade ämnesområdet, följt av matematik och svenska.
Statskontoret (2010) Ett lyft för den som vill.; Westlund, I. (kommande) Utvärdering av lärarlyftet.
Statskontoret drog slutsatsen i sin utvärdering att det saknades möjlighet att utvärdera effekterna av
lärarlyftet på elevers resultat. Dels på grund av begränsad tillgång till resultatdata, dels på grund av att det
är svårt att veta vad som skiljer de lärare som deltagit i lärarlyftet från de som inte deltagit och därmed
att veta vilken effekt fortbildningen haft vad gäller lärarens kunskaper, Statskontoret (2009) Att utvärdera
fortbildningssatsningens effekter. Förutsättningar och möjligheter.
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Lärarlyftet har också inneburit att nya disciplinöverskridande och mer
praktiknära kurser tagit form på högskolor och universitet och det har uppstått nya kontaktytor mellan skolhuvudmän och lärosäten. Skolverket ser det
fortfarande som en utmaning att nå ut till små huvudmän och huvudmän för
fristående skolor.
Förskolelyftet
Förskolelyftet är en annan satsning som Skolverket ansvarar för. Fortbildningen syftar framför allt till att pedagogiskt stödja och stimulera barns språkliga
och matematiska utveckling. Efter drygt ett år har 4 000 personer deltagit.
Höstterminen 2009 deltog 170 huvudmän. Antalet hade ökat till 324 hösten
2010. Uppföljningen visar att kursinnehållet har bedömts som relevant för deltagarnas nuvarande arbetsuppgifter. I budgetpropositionen för 2012 aviseras
en fortsatt kompetensutveckling för förskolans personal och regeringen satsar
120 miljoner kronor 2012–2014.
Lektorsutnämning – på väg mot fler karriärsteg för lärare
Internationellt sett erbjuder läraryrket i Sverige relativt få karriärsteg.82 Frågan
om fler karriärsteg och alternativa vägar inom läraryrket har på sistone lyfts
fram av regeringen i flera sammanhang. Regeringen föreslår att en karriär
utvecklingsreform genomförs inom läraryrket med utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom hela grund- och gymnasieskolan. Återinförandet av
lektorsgraden är ett led i att skapa fler karriärsteg och alternativa vägar inom
läraryrket, där en lärare eller förskollärare med minst licentiatexamen och fyra
års uppvisad pedagogisk skicklighet sedan 1 juli 2011 kan utnämnas till lektor.
Därutöver pågår en statlig utredning, som ska vara klar första halvåret 2012,
för att ta fram förslag på hur antalet lektorer i skolan kan öka. Utredningen ska
också se över möjligheten att skapa en nivå kallad huvudlärare eller adjunkt.
Lokalt systematiskt arbete för att utveckla undervisningen
En sista viktig komponent som lyfts fram i internationell forskning för att
stärka lärarkåren och dess profession handlar om att förbättra lärarnas möjlighet till professionell utveckling i daglig skolverksamhet.
Ett stort antal studier betonar betydelsen av kollegial och kontinuerlig fortbildning, klassrumsobservationer, tillgång till utomstående expertis, reflektion
och experimenterande, att dra nytta av nya lärdomar i sitt eget arbete samt
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McKinsey & Company (2010) How the worlds most improved school systems keep getting better.
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möjlighet för lärare att identifiera sina egna fortbildningsbehov.83 Särskild tid
behöver avsättas för samtal ute på skolorna för att initiera och understödja
självgående grupper vilka fortlöpande formulerar sina kompetensutvecklingsbehov. Detta är avgörande så att inte insatsen blir tillfällig och undergrävs av
en traditionell skol- och undervisningskultur.84
McKinsey & Company (2010) lyfter fram att det är avgörande för lärares
professionella utveckling att lärare också lär av varandra, och tillsammans
utvecklar sin undervisning mer systematiskt. Läraryrket innehåller en mängd
”tyst” kunskap som i sig är värdefull. Det är således viktigt att nya lärare introduceras väl i yrket och handleds av mer erfarna kollegor som tillsammans kan
bygga upp denna kunskap kollegialt.
Kollegialt lärande är ett arbetssätt för personal på skolor att gemensamt
reflektera över arbetsmetoder, sprida goda exempel, samt göra forskning mer
lättillgänglig för lärare och rektorer. Arbetssättet innebär att klassrummen i
högre grad öppnas för kollegor och lärarens viktiga uppgift och komplexa
arbetssituation synliggörs.
John Hattie påpekar i Visible learning (2009) att lärare sällan talar sins
emellan om hur man lär ut. Olika lärare anses helt enkelt ha olika undervisningsstil. Enligt Hattie ser man för det mesta genom fingrarna när det gäller
undervisning med undantag för grov inkompetens och diskriminerande
uppträdande.85 Hattie menar att läraryrket istället borde kännetecknas av ett
kontinuerligt reflekterat och systematiskt kollegialt lärande där rektorernas
viktigaste uppgift är att skapa ett klimat där lärare uppmuntras att diskutera
sin undervisning.86
Intresset för lokal professionsutveckling är stort inte bara inom utbildningsforskningen utan också bland verksamma i svenska skolan. Skolverket har
under 2011 genomfört tio samråd med representanter från olika nivåer och
funktioner i skolsystemet för att få förslag på vad kompetensutveckling för
lärare bör innehålla och hur den bör genomföras. Följande förslag och faktorer
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Gustavsson, L. (2008) Att bli bättre lärare. Hur undervisningsinnehållets behandling blir samtalsämne lärare
emellan, Mollberg Hedqvist, G. (2006) Hur utvecklas yrkeskunnande genom samtal?; US Department of
Education (2000) Before It’s Too Late: A Report to the Nation from The National Commission on Mathematics and Science Teaching for the 21st Century; Kilpatrick, J. m.fl. (2001) Adding It Up: Helping Children
Learn Mathematics.; Mouwitz, L. (2001) Hur kan lärare lära? Lidholt, B. (1999) Anpassning, kamp och
flykt. Hur förskolepersonal handskas med effekter av besparingar och andra förändringar i förskolan.
Nära kopplat till det kollegiala lärandet är arbetet med formativ bedömning. Formativ bedömning
innebär att ge konstruktiv feed-back både från lärare till lärare men även från lärare till elev och från elev
till lärare.
Hattie, J. (2008) Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement.
Se även Timperley, m.fl. (2007) Teacher Professional Learning and Development: Best Evidence Synthesis
Iteration.
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lyftes efter dessa samråd fram som mest angelägna vid genomförande av kompetensutveckling för lärare. Fortbildning bör:
• beröra hela skolor/grupper av lärare snarare än enskilda individer och ha
starka inslag av kollegialt lärande,
• aktivt stödjas av rektor och uppmuntra till samverkan inom och mellan
skolor,
• vara återkommande och kontinuerlig över lång tid, och innehålla såväl
inslag av kunskap utifrån som förutsättningar att pröva nya metoder och
strategier i den egna undervisningen,
• vara en process som lärare känner att de själva är med och driver med hjälp
av externt stöd utifrån från till exempel universitet, högskolor och lokala
resurspersoner,
• vara anpassad till olika lokala behov samt
• garantera tid för didaktiska diskussioner om undervisning.
Vikten av att ändra bilden av läraryrket som ett ensamjobb får också starkt
stöd i en enkätstudie till rektorer genomförd av Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010.87 Rektorer som besvarade enkäten ansåg att ökat samarbete
mellan lärare var den viktigaste faktorn för att förbättra elevresultaten, följt av
förbättrad kompetens hos lärare. Faktorer som mindre klasser, ökad lönespridning, mer undervisningstid bedömdes ha betydligt mindre inverkan på möjligheten att förbättra elevresultaten.
Skolverket ser i nuläget en stor potential i att stärka lärares professionella
utveckling genom kollegialt lärande. För att främja det kollegiala lärandet
och hur man kan arbeta med det bör staten i sin tur erbjuda stöd och råd.
Skolverket har under 2011 lämnat förslag till regeringen om att kommande
matematikdidaktiska insatser bör baseras på kollegialt lärande, vilket kan ge
lärare och rektorer skolutvecklingsverktyg som de kan använda också inom
andra ämnesområden.
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Sveriges kommuner och landsting (2010) Bra måste bli bättre. Våren 2010 genomförde SKL en undersökning bland rektorer för kommunalt drivna grund- och gymnasieskolor. Totalt 1 300 rektorer besvarade
enkäten.
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4.2 Rektor har en nyckelroll
I rektors uppdrag finns ekonomiska, administrativa, juridiska och pedagogiska
arbetsuppgifter. Det bör i sammanhanget lyftas fram att allt för många rektorer
inte driver det pedagogiska ledarskapet. Skolverket rekommenderar rektorer och
huvudmän att utveckla formerna för lokal professionsutveckling och systematiskt
kvalitetsarbete i förskolor, skolor och vuxenutbildning i syfte att utveckla verksam
heten. Rektorsutbildningen och rektorslyftet är viktiga statliga insatser för att
ge stöd till rektors roll som skolans pedagogiska ledare. Det är också viktigt att
rektorer och huvudmän uppmärksammar de möjligheter som finns att delegera
vissa av rektors uppgifter för att ge mer utrymme åt det pedagogiska ledarskapet.

Rektors arbete är omfattande. Tre kunskapsområden är centrala för rektorsuppdragets praktiska genomförande: skoljuridik och myndighetsutövning,
mål- och resultatstyrning samt skolledarskap.
Rektor måste organisera skolans inre pedagogiska arbete
I skolledarforskningen råder stor samsyn om betydelsen av att rektor utövar ett
pedagogiskt ledarskap i skolorna.88 Rektors förtrogenhet med skolans dagliga
arbete, tydlighet i det pedagogiska ledarskapet och förmåga att kommunicera
och förankra skolans mål är avgörande för en väl fungerande skola. Rektorer
har en nyckelroll i att organisera skolors inre verksamhet. Inte minst gäller
detta att utveckla former för skolors arbete med kollegialt samarbete, vilket
behandlades i föregående avsnitt.
Skolverket vill också uppmärksamma huvudmän och rektorer på ansvaret
att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.89 En framgångsrik pedagogisk verksamhet förutsätter att rektor löpande genomför analyser av vilka behov som
finns på skolan. Elevresultat bör fångas upp systematiskt, och rektor behöver se
mönster i lärarnas svårigheter och att skapa grunden för ett systematiskt arbete
med utveckling av undervisningen.
I ett systematiskt kvalitetsarbete ställs löpande frågan i vilken mån insatta
åtgärder genererat de avsedda effekterna. Det är viktigt att analysen i detta
kvalitetsarbete inte enbart ser till individfaktorer där elevens framgångar eller
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Höög, J. & Johansson, O. (2010) Struktur, kultur, ledarskap – en förutsättning för framgångsrika skolor;
Thornberg, R. & Thelin, K. (2011) Med ansiktet vänt mot Europa – perspektiv på skolutveckling; Hattie, J.
(2009) Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement.
Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att rektor, i samarbete med lärare, elever och vårdnadshavare,
regelbundet genomför nulägesbeskrivningar där de systematiskt planerar, följer upp och analyserar skolors
resultat i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer (2 kap.6§ skollagen).
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misslyckanden beror på den enskilda eleven, utan att förklaringar också söks i
skolans verksamhet (se avsnitt 3.2). På så sätt kan nya arbetsmetoder som till
exempel kollegialt lärande vara viktiga åtgärder i skolors systematiska kvalitetsarbete (se avsnitt 4.1).
Skolinspektionens granskning Arbetar skolor systematiskt för att förbättra
elevernas kunskapsutveckling? (2010) av hur 40 av landets skolor arbetar med
uppföljning och utvärdering av elevers kunskapsutveckling, ger stöd för att det
finns stora brister när det gäller att följa upp resultaten samlat och se helheter.
Som diskuterats i avsnitt 3.2 saknas på många håll en samlad bild av resul
taten på skol- och huvudmannanivå. Även om det i de flesta granskade skolor
fanns en kultur av muntliga diskussioner och analyser, saknades rutiner för att
dokumentera arbetet. Därigenom riskerar tidigare erfarenheter att gå förlorade,
att verksamheten blir mer personbunden, mindre transparent samt mindre
systematisk.90
I nuläget finns ett stort behov av processtöd om hur skolor och huvudmän
konkret kan gå till väga för att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete. Under
2012 planerar Skolverket att komma med allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete, att uppdatera självskattningsverktyget BRUK91 samt utveckla ett
webb-baserat stödverktyg där man får konkreta råd till exempel om hur man
genomför en datainsamling.
Studier visar att rektors pedagogiska uppdrag åsidosätts
Återkommande signaler tyder på att det pedagogiska ledarskapet inte ges den
prioritet som är nödvändig och att andra uppgifter upptar huvuddelen av
rektorernas tid. Det finns dessutom forskning som pekar på att många rektorer
anser att det är lärarens ansvar att stå för den pedagogiska expertisen.92
Pedagogikforskaren Gunnar Berg belyser i Skolledarskap och skolans frirum
(2011) den komplexitet som utmärker skolan som institution och därmed
också rektorers arbete. Här problematiseras rektors vardagsarbete som många
gånger kan betecknas som i första hand administrativt och socialt ledarskap
medan det pedagogiska arbetet tycks hamna i skymundan. Orsakerna till detta
anger rektorerna vara tidsbrist på grund av administrativa och ekonomiska
uppgifter samt akuta elev- och personalfrågor. Enligt Berg kan orsakarna till
stor del bero på ett ”osynligt kontrakt” mellan skolledaren och lärarna. ”Lärare
kontrollerar undervisningens innehåll och form, skolledaren kontrollerar
administration och den löpande förvaltningen”. Beroende på rektors egen
90
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Skolinspektionen (2010) Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?
www.skolverket.se
Vetenskapsrådet (2011) Rektor – En forskningsöversikt 2000–2010, s. 65.
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förväntning på uppdraget och lärarnas uppfattning om rektors uppdrag, kan
detta resultera i att rektor blir osynlig i det pedagogiska ledarskapet och över
låter det pedagogiska arbetet till lärarprofessionen.93
Att det i synnerhet är den pedagogiska kärnverksamheten som nedprioriteras
framgår av Skolinspektionens rapport Rektors ledarskap (2010).94 I var tredje
skola som granskats är rektor inte tillräcklig förtrogen med det dagliga arbetet
och innehar i praktiken inte rollen som pedagogisk ledare. Rektor har sällan en
samlad bild av hur kunskapsutvecklingen ser ut i den egna skolan. Utvärdering
och analys är ofta bristfälliga och rektor saknar därför viktiga utgångspunkter
för sitt beslutsfattande. Rektorerna i de granskade grundskolorna:
• har en ambition att driva utvecklingen långsiktigt, men många upplever sig
drunkna i vardagens akutuppgifter,
• har en arbetsdag som ofta är mycket splittrad med många möten
– både planerade och oförutsedda – med elever, personal och föräldrar,
• känner sig övergivna av huvudmannen och
• saknar såväl administrativt stöd som stöd i form av nätverk, kompetens
utveckling och samtalsstöd, till exempel coachande samtal, liksom
experthjälp med pedagogiska utvecklingsfrågor.
Skolinspektionen finner även brister hos huvudmännen. Förvaltningsansvariga, skolpolitiker samt styrelser saknar kännedom om verksamheternas och
skolornas arbete. Systematiska uppföljningar av de samlade kunskapsresultaten
saknas i många kommuner.95
Arbetsmiljöverket konstaterar i rapporten Rektorers arbetsmiljö (2011) att
rektorernas belastning är så hög att det finns risk för ohälsa.96 Det är vanligt att
rektorerna uppger att de inte har tillräckligt med resurser och stödfunktioner
inom administration, ekonomi, personalfrågor och juridik för att kunna utföra
sina arbetsuppgifter. Av rapporten framgår att många rektorer upplever att det
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Se även Hallerström, H. (2006) Rektors normer i ledarskap för skolutveckling. Thornberg, R. & Thelin, K.
(2011) Med ansiktet vänt mot Europa – perspektiv på skolutveckling.
Kvalitetsgranskningen omfattade 30 grundskolor i 8 kommuner. Av skolorna var sex fristående hos två
olika huvudmän och 24 kommunala. Både skolor med hög och låg måluppfyllelse fanns med i studien.
Rapporten kan inte sägas beskriva hur det ser ut i hela landet men granskningen kan visa på några
mönster och faktorer som kan vara användbara även för andra skolor att ta del av.
Skolinspektionen har under 2011 initierat en uppföljning där rektors möjlighet att som pedagogisk
ledare driva skolans kärnprocesser belyses. Med kärnprocesserna avses barns och elevers lärande och
undervisningen i skolan.
Problemet uppmärksammas även i TCO (2009) Det moderna arbetslivets chef.; Lärarförbundet (2009)
Tid att leda – en rapport om skolledares arbetstid.
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idag endast är ekonomi och administration som styr verksamheten – inte det
pedagogiska uppdraget i sig.
Rektorernas arbetssituation är inte unik för Sverige. Intresset för rektors
yrket minskar i många OECD-länder. På många håll vittnar man om att
människor avstår att söka rektorstjänst på grund av överbelastade roller,
begränsade karriärmöjligheter.97
Ökat pedagogiskt fokus genom rektorsprogram och rektorslyft
I den statliga styrningen riktar sig flera delar i skollagen till rektorer. Rektorerna har därför ett stort ansvar för att genomföra skolverksamheten utifrån
lagstiftningens krav.
Rektorer ges i 2010 års skollag rätt att delegera vissa arbetsuppgifter med
beslutsrätt till en anställd eller en uppdragstagare som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och ta vissa beslut.98
Samtidigt är det fortfarande rektor som har det yttersta ansvaret för besluten
på skolan.
Mot bakgrund av de senaste årens rapporter om rektorers begränsade möjligheter att ägna sig åt pedagogiskt ledarskap har Skolverket fått regeringens
uppdrag att anordna en fortbildning med fokus på pedagogiskt ledarskap för
rektorer, benämnd rektorslyftet. Satsningen startade hösten 2011. Rektorslyftet är till för rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen
eller en äldre statlig rektorsutbildning. Rektorslyftet har fokus på pedagogiskt
ledarskap inom kunskapsområdet styrning och ledning. Staten står för själva
utbildningskostnaderna medan huvudmannen står för lön under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng och bedrivs på avancerad
akademisk nivå.
I september 2011 påbörjade drygt 500 rektorer rektorslyftet. Skolverket
bedömer att gensvaret varit stort utifrån förutsättningarna med bland annat
kort tid för marknadsföring. Vissa huvudmän har inte haft budgetutrymme för
årets fortbildning men efterfrågar en fortsatt fortbildningssatsning 2012. E
 tt
stort antal förvaltningschefer har efterfrågat fortbildningen för egen del.
Sedan 2010 är det obligatoriskt för nyanställda rektorer att gå den statliga
befattningsutbildningen, det så kallade rektorsprogrammet om 30 högskole
poäng. Utbildningen ska påbörjas inom ett år efter anställningen och vara
avslutad inom fyra år. Rektorsprogrammet är ett stöd för rektor och omfattar
tre kunskapsområden som är viktiga för skolledarskapets praktiska genom
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OECD (2009) Förbättrat skolledarskap.
2 kap. 10 § skollagen.
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förande: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt
skolledarskap.
Sedan rektorsutbildningens start hösten 2009 har 3 200 rektorer, biträdan
de rektorer och förskolechefer påbörjat utbildningen. I juni 2012 kommer
den första gruppen skolledare att avsluta sin befattningsutbildning. Utvärderingarna har hittills visat att hälften av deltagarna anser att de i mycket liten
utsträckning har tid inom tjänsten att avsätta för utbildningen. Detta innebär
att en redan pressad arbetssituation blir ytterligare pressad och kan försvåra
möjligheterna att klara utbildningen. Skolverket och lärosätena måste informera huvudmännen ytterligare om utbildningens karaktär och vad den kräver
av sina deltagare. Enligt utvärderingen visar cirka 40 procent av huvudmännen
intresse för skolledarens deltagande i utbildningen. För att utbildningen ska ha
förutsättning att påverka på verksamhetsnivå är det önskvärt att denna andel
ökar avsevärt.
4.3 Forskning i utbildningen
Att kombinera forskning med vardaglig praktik är en viktig utgångspunkt i arbetet
med skolutveckling. I enlighet med skollagen ska all utbildning bottna i vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet. Förskolor och skolor måste bli bättre på att uppmuntra och ta till vara initiativ till ett forskningsbaserat arbetssätt. Skolverket be
dömer att förskolor och skolor har ett stort behov av stöd om hur relevant forskning
mer effektivt kan komma till användning i det dagliga pedagogiska arbetet.

Forskning ska ges ökad tyngd i utbildningen
En ny bestämmelse i 2010 års skollag säger att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.99 Enligt skollagens förarbeten gäller
bestämmelsen både utbildningens innehåll och den pedagogik som används.100
Bland lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer finns en utbredd
önskan att forskning ska vara mer konkret, praktiknära och klassrumsrelevant.
En enkätstudie som genomfördes i anslutning till betänkandet Att nå ut och nå
ända fram (SOU 2009:94) visar att lärare och rektorer efterfrågar kortare sammanfattningar och forskningssammanställningar avsedda för icke-forskare. Det
ska vara nära mellan skolans vardag och det forskningen vet för att man ska
kunna utveckla undervisningen. I liknande ordalag har ett antal organisationer
inom utbildningsområdet (SKL, Svenskt näringsliv, Friskolornas riksförbund,
99
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1 kap. 5 § skollagen.
Prop. 2009/10:165, s. 223.
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Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Svenska skolledarförbundet) nyligen
uppmärksammat att det finns ett alltför stort glapp mellan forskningsresultat
och undervisningen i klassrummen. Det forskas för lite och om ”fel” saker.
Insatser för att stärka kopplingen mellan forskning och undervisning
Skolverket har i uppdrag att sprida forskning till förskola, skola och vuxen
utbildning. Myndigheten bidrar till att koppla ihop forskning med skolutveckling. Skolverket ger stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildning genom att
sprida forskning och beprövad dokumenterad erfarenhet i så kallade kunskapsöversikter där utbildningsrelaterad forskning inom olika områden presenteras
på ett tillgängligt sätt. Skolverket gör också aktuell forskning tillgänglig på
Skolverkets webb.
Även på kommunal och regional nivå görs insatser. Under senare år har
skolor och kommuner visat upp ett större intresse för att arbeta med forskning
i lokal bemärkelse. Det så kallade promillemålet, som Lärarförbundet driver
sedan flera år, innebär att kommuner avsätter minst en promille av sin utbildningsbudget till skolnära forskning. För exempelvis Stockholms stad innebar
det 15 miljoner kronor år 2009. Detta är givetvis frivilligt men både stora och
mindre kommuner har engagerat sig i satsningen. Det finns dessutom ett antal
regionala utvecklingscentra (RUC) som har i uppgift att driva på förskole- och
skolutveckling vid lärosäten.101
På europeisk nivå pågår för tillfället ett projekt (Evidence Informed Policy
and Practice in Education in Europe, EIPPEE) på utbildningsområdet som
syftar till att skapa större möjligheter att sprida relevanta forskningsresultat till
verksamma i skolan. En gemensam europeisk så kallad portal har nyligen tagits
fram för att kunna sprida relevant forskning som sammanställts av så kallade
mäklarorganisationer eller ”clearinghouses” på olika håll i Europa.102 Dessa
institut arbetar med att kvalitetsgranska och sprida aktuella rön inom olika
områden utanför forskarsamhället på ett lättillgängligt sätt, bland politiker,
vårdpersonal, förskolelärare, läkare och andra.103
Erfarenheter från mäklarorganisationen Danish Clearinghouse for
Educational Research visar att det fortfarande finns få tillförlitliga studier som
kan användas som underlag för så kallade systematiska kunskapsöversikter.

I regeringens prop. 2009/10:89, Bäst i klassen – en ny lärarutbildning, framgår att det inte finns krav på
att lärosätena måste ha denna specifika enhet.
102
www.eppi.ioe.ac.uk/reel/
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OECD (2007) Evidence in Education. Linking Research to Policy.: 21–22.
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Beprövad erfarenhet – att ta vara på kunskap som förskollärare och lärare besitter
Idag uttrycks önskningar i olika sammanhang att Skolverket ska informera om
metoder som genom forskning och beprövad erfarenhet visat sig framgångsrika
som sedan kan användas i undervisningen, exempelvis i learning studies.104
Det bör i sammanhanget noteras att beprövad erfarenhet inte endast är
detsamma som en erfarenhet som genererats över längre tid. Skolverket tolkar
beprövad erfarenhet som att den också bör vara dokumenterad och kommunicerad med andra. Den är alltså inte snäv, inte enbart muntlig eller kortsiktig.
Enligt Högskoleverkets definition ska beprövad erfarenhet ”i ett kollegialt
sammanhang vara granskad utifrån kriterier som är relevanta för erfarenhetens
verksamhetsinnehåll. Den bör också vara prövad utifrån etiska principer: All
erfarenhet är inte av godartat och därmed efterföljansvärt slag. Med en sådan
prövning kommer man nära det vetenskapliga arbetssättet även om innehållet
kan vara ett annat än det vetenskapligt genererade.” (Högskoleverket 2008).

104

Intresset för bland annat learning study kommer till uttryck i ansökningarna till matematiksatsningen
2009–2011. Av totalt 3 888 ansökningar berör ca 13 procent learning studies och/eller lesson studies.
Learning study är en modell för praxisutvecklande forskning och kompetensutveckling där lärare, ofta
i samverkan med forskare, genomför kunskapsutvecklande didaktiska experiment. En kollektiv kunskapsbildning skapas när lärare reflekterar tillsammans och delar med sig av kunskap och erfarenheter. I
en learning study undersöks och utvecklas innehållet i en lektion systematiskt med hjälp av videoinspelningar. En learning study fokuserar både på elevers och på lärares lärande. Learning study är en variant av
den japanska modellen lesson study, men skiljer sig genom att learning study alltid har lärandeobjektet
och elevers lärande i fokus, medan en lesson study syftar till att utveckla klassrumspraktiken.
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5.
STATLIG STYRNING I ETT
ALLT BROKIGARE SKOLSYSTEM

5.

Statlig styrning i ett allt
brokigare skolsystem

Att ta fram nya styrdokument är ett omfattande och komplext arbete. Den
nya skollagen är ett av de största lagstiftningsarbetena i modern svensk rätts
historia, med drygt ett decennium i förberedelse. Detta kan dock inte jämföras
med den utmaning som huvudmän och de som arbetar i förskola, skola och
vuxenutbildning nu står inför. Att genomföra ett förändringsarbete så att framtidens skolverksamhet i högre grad ger elever möjlighet att använda sin fulla
potential – såväl de som behöver stöd för att nå kunskapskraven som de som
lätt når dem – är ingen lätt uppgift. En viktig lärdom som Skolverket drar från
1990-talets reformgenomförande är att man från statligt håll inte får underskatta behovet av statlig vägledning och stöd till verksamheterna, också under
en längre tidsperiod. Staten bör vara ihärdig, inte bara i fråga om stöd vid genomförandet utan också i uppföljning och utvärdering av reformerna. Staten
bör också vara lyhörd för justeringar för att reformerna ska ge önskade effekter.
Om man uppehåller sig vid jämförelsen mellan den pågående och den förra
reformperioden finns idag en avgörande utmaning som inte fanns då – skol
systemet har blivit allt brokigare. Huvudmän och skolor blir allt fler och också
mer olika. Hur skolor organiseras och hur undervisning bedrivs tar sig idag allt
mer varierade uttryck, och i skolsystemet finns ett tydligt ökat marknadsinslag.
En annan utveckling är att skolsystemets styrning i allt högre grad sker genom
en blandning av två styrprinciper, å ena sidan politisk styrning och å andra
sidan marknadsstyrning. Sammantaget ställer detta stora krav på staten att
anpassa sin styrning för att så långt det är möjligt skapa lika villkor för skolor
som ser allt mer olika ut. Skolverket bedömer att det framöver är särskilt viktigt att anpassa utformningen så att insatser och reformer når alla huvudmän
oavsett om de är små eller stora, kommunalt eller enskilt drivna.
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5.1 Nu genomförs skolreformerna
Det svenska skolsystemet är mitt uppe i ett intensivt skede då genomgripande
reformer ska omvandlas till daglig verksamhet. Förskolor, skolor och vuxenutbildningar måste förses med nödvändiga förutsättningar för att reformerna ska kunna
genomföras som det är tänkt. Skolverket har under de senaste två åren genomfört
omfattande insatser för att förankra reformerna. Skolverkets bedömning är att verksamheterna fått god information inför förändringarna, men att det finns ett fortsatt
stort behov av stöd till förskolor och skolor för att genomföra det förändringsarbete
som krävs för att reformernas syfte ska uppnås.

Hösten 2011 går reformprocessen in i ett nytt skede när de nya styrdokumenten nu har trätt i kraft. I detta skede är det framför allt huvudmännens
förmåga – såväl offentliga som privata utbildningsanordnare – som sätts på
prov. För vuxenutbildningen kommer motsvarande att gälla från 1 juli 2012
och för gymnasiesärskolan 2013.
De reformer som Skolverket har fått i uppdrag att genomföra 2010–2012
omfattar en ny skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och
skyldigheter, en förtydligad och kompletterad läroplan för förskolan, nya
läroplaner för de obligatoriska skolformerna med tydliga kursplaner och
kunskapskrav för de olika ämnena. Vidare omfattar reformerna en ny gymnasieskola med examensmål för högskoleförberedande program och yrkesprogram och med tydliga ämnesplaner och kunskapskrav gemensamma med
gymnasial vuxenutbildning, en ny betygsskala med fler steg för den obligatoriska skolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningens samtliga skolformer.105
Ytterligare en viktig reform är införandet av lärarlegitimation. Denna reform
behandlas separat i avsnitt 4.1.
En strävan i Skolverkets arbete med att genomföra reformerna har varit att
från början bedriva en öppen arbetsprocess som ger verksamma i skolan goda
möjligheter att få insyn i och bidra till reformarbetet. Arbetssättet har också
bidragit till att många redan var väl förtrogna med reformerna när Skolverket
inledde olika informationsinsatser.
Skolverkets information har riktats till alla nivåer i utbildningskedjan, från
skolhuvudmän och rektorer/förskolechefer till lärare/förskollärare, studie- och
yrkesvägledare samt i viss utsträckning till elever och föräldrar. Reformerna är
omfattande och Skolverkets ambition har varit att gå ut med information om

105

Uppdrag U2010/259/S samt tilläggsuppdraget att genomföra en omsorgsfull implementering av
förskolans förtydligade och kompletterade läroplan, U2010/4443/S.
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reformerna i god tid och så samlat som möjligt. Berörda på samtliga ansvars
nivåer ska ha erbjudits en möjlighet att ta del av den aktuella informationen.
Stor satsning på konferenser
Skolverket har under 2010 och 2011 anordnat drygt tvåhundra konferenser
runt om i landet för att förbereda förskollärare, lärare, studie- och yrkevägsledare, rektorer, förskolechefer och huvudmän för de förändringar som reformerna innebär. Dessutom har konferenser genomförts för lärarutbildare,
rektorsutbildare, utlandsskolorna, läromedelsförfattare samt för andra myndigheter såsom Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Skolverket har dessutom fått många förfrågningar om att medverka i konferenser och studiedagar regionalt och lokalt, men Skolverket har endast haft
begränsade möjligheter att delta.106
I de konferensutvärderingar som gjorts är deltagarna över lag positiva.
De flesta har svarat att de är mycket nöjda. Många upplever att de fått ökad
kunskap, haft användning av informationen som presenterades, samt att
informationen presenterades på ett tydligt sätt. De flesta uppger också att informationen gett förutsättningar att planera för de kommande förändringarna.
En försiktig tolkning av svaren är att verksamheterna anser sig ha fått goda
möjligheter att förbereda sig inför förändringarna.
Andra former av stöd för att genomföra reformerna
På Skolverkets hemsida finns samlad information om reformerna. Där finns
filmer från hela konferenser, intervjuer, korta filmer om specifika frågor och
inspirationsfilmer. Ett omfattande stödmaterial har tagits fram till grund- och
specialskolans kursplaner där det till varje ämne finns ett diskussionsmaterial,
ett kommentarmaterial och en film. Ett särskilt stöd- och kommentarmaterial
till grundsärskolans kursplaner är under produktion. Allmänna råd och kommentarer om planering och genomförande av undervisning är ytterligare ett
material till stöd för lärares arbete i den obligatoriska skolan. Informations
material riktade direkt till elever och föräldrar finns också att tillgå.
Skolverket har bedömt det som nödvändigt att varje lärare har tillgång till
de nya styrdokumenten. Därför har Skolverket distribuerat den obligatoriska
skolans läroplaner till samtliga skolor så att varje lärare får ett eget exemplar. På
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På grund av det omfattande arbetet med egna konferenser har Skolverket i många fall tvingats avböja
medverkan, med undantag för vissa målgrupper där Skolverket bedömt att informationsbehovet inte
tillgodosetts genom Skolverkets ordinarie informationsinsatser.
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motsvarande sätt har boken Gymnasieskola 2011107 distribuerats till alla gymnasielärare samt studie- och yrkesvägledare i grundskolans senare år och vuxenutbildning. Förskolans läroplan har distribuerats till alla kommuner och förskolor.
Under 2011–2012 genomför högskolor och universitet på Skolverkets
uppdrag kompetensutvecklingsinsatser för förskollärare, lärare samt förskole
chefer och rektorer. Insatserna ska vara ett stöd i det lokala arbetet med att
implementera de nya läroplanerna. Målet är att deltagarna ska få en fördjupad
förståelse av läroplanerna samt relevanta delar av skollagen. Efterfrågan på
platser har varit så stor att lärosätena inte har kunnat ta emot alla.
Nås alla skolor och huvudmän genom konferenser?
Det är ännu för tidigt att uttala sig om vilka effekter reformerna får i
verksamheten. Däremot är det möjligt att dra vissa slutsatser om i vilken mån
Skolverket lyckats förankra förändringsarbetet och göra reformerna kända
bland verksamma i sektorn.
Skolverkets implementeringsarbete utvärderas för närvarande av ett antal
externa aktörer. Flera utvärderingar kommer att publiceras under 2012, men
de första preliminära resultaten väntas redan i slutet av 2011.
Skolverket kan inte med säkerhet säga att alla skolhuvudmän nåtts genom
konferenser. Detta behöver naturligtvis inte betyda att det saknas information
om reformerna hos dessa huvudmän. Skolverket bedömer att implementeringsinsatserna relativt väl har nått de kommunala och fristående skolorna
samt de kommunala förskolorna. Utifrån de uppföljningar som hittills presenterats är det svårt att bedöma om det finns skillnader i deltagandet mellan
kommunala och fristående förskolor och skolor.
Skolverket vet sedan tidigare, i samband med genomförande av nationella
utvecklingsinsatser, att det är svårt att nå ut till vissa huvudmän och skolor.
Det finns konstaterade systematiska skillnader i vilka huvudmän som deltar
och inte i nationella utvecklingsinsatser.108 Ett återkommande mönster är att
små kommunala huvudmän och enskilda huvudmän mer sällan deltar.109
Skolverket (2011) Gymnasieskola 2011. Syftet med boken är att ge en god förståelse av gymnasieskola
2011 (GY 2011) och av de överväganden som ligger bakom reformen.
108
Se exempelvis Skolverket (2011) Redovisning av uppdrag att utvärdera statsbidraget för basfärdigheterna
läsa, skriva och räkna.; Skolverket (2010) En uppföljning om hinder och möjligheter att delta i
Lärarfortbildningen.
109
Skolverket (2009) Skolverkets lägesbedömning 2009. Det kan påpekas att det inte är självklart att en
granskning av deltagandet i statliga utvecklingsinsatser bör göras enbart genom jämförelser på huvudmannanivå. Det är troligt att det också finns stora skillnader inom kommunerna – där vissa skolor är
mer benägna att delta och andra mindre. Men huvudmännens deltagande är i nuläget det bästa mått vi
har, och ger viss information om vilka systematiska skillnader som finns mellan vilka som deltar och inte
deltar i nationella utvecklingsinsatser.
107

SKOLVERKETS LÄGESBEDÖMNING 2011    77

Fortsatta stödbehov
Skolverket bedömer sammantaget att statens insatser de närmaste åren i så
stor utsträckning som möjligt bör inriktas på att ge ett fortsatt långsiktigt stöd
för genomförandet av skolreformerna. Skolverket vill särskilt peka på följande
utvecklingsområden:
• För förskolan är ett utvecklingsområde att personal behöver fördjupade
ämneskunskaper för att kunna leva upp till de förtydligade målen i läro
planen. Det behövs också mer kunskap om hur verksamheten ska utvärderas
och analyseras och hur verksamheten kan utvecklas med hjälp av dokumentation, uppföljning och utvärdering. När förskollärarnas och förskolechefens
ansvar ökar samtidigt som läroplanen förtydligas och kompletteras, krävs
nya och mer djupgående kunskaper för att läroplanen ska få genomslag.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2012 en sådan satsning på
kompetensutveckling för förskolechefer och förskollärare som avses löpa
under tre år.
• I de obligatoriska skolformerna behöver fortsatt stöd ges i arbetet med de
nya läroplanerna, vilket också gäller förskoleklassen och fritidshemmen.
Det har också visat sig att det finns stora behov av insatser när det gäller
skolors systematiska kvalitetsarbete som tydligare behöver kopplas samman
med lärares arbete med att utifrån de nya kursplanerna planera, genomföra,
dokumentera, bedöma och utvärdera sin undervisning. Grundsärskolans
personal behöver kompetensutveckling som är inriktad på hur skollagen
reglerar verksamheten, liksom på kunskapsbedömning. Även införandet av
ett nytt ämne, teknik, utgör en viktig förändring som behöver förankras väl.
• Lärare i gymnasieskolan har efterfrågat stöd i till exempel bedömning och
betygssättning, gymnasiearbetets utformning, arbetsplatsförlagt lärande och
lärlingsutbildning samt ytterligare stöd i relation till de nya ämnesplanerna.
• Det finns också ett behov av intensifierat stöd för vuxenutbildningen då elever från vuxenutbildningen redan våren 2013 kommer att söka till högskolan
med betyg satta på gymnasieskolans nya kurser. Inom vuxenutbildningen
måste dessutom påbyggnadskurser finnas tillgängliga för elever tidigare än
vid gymnasieskolan.
• Avslutningsvis utgör studie- och yrkesvägledarna en nyckelgrupp som bedöms ha ett fortsatt behov av kompetensutveckling. Även om dessa är väl
förberedda generellt, avser Skolverket att rikta ytterligare insatser mot dem
eftersom de är en så viktig grupp för elevernas val.
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5.2 Ökat marknadsinslag i skolsektorn
Andelen elever i fristående skolor fortsätter att öka. Fristående förskolor och skolor
är vanligast i och omkring storstäderna, men de finns numer i alla Sveriges kommuner. Sedan 2005 har det skett en kraftig ökning av skolor, framför allt av antalet
gymnasieskolor, som drivs inom stora skolkoncerner. Det finns också en trend mot
att skolpendlingen koncentreras till större regionala utbildningscentra och flera kommuner som tidigare varit lokala utbildningscentrum har minskat sin dragningskraft.
Statens olika insatser måste förhålla sig till att skolor och huvudmän är olika.
Huvudmän och skolor blir allt fler och också mer olika. Det finns idag små skolor och
stora. Det finns fristående skolor som är icke-vinstdrivna och vinstdrivna. Det finns
skolor som kämpar med att behålla sina elever och skolor som tvingas säga nej till
elever. Det finns skolor med allmänna profiler och skolor med speciella inriktningar.
I en del skolor har klassrummen sett likadana ut i femtio år och i andra skolor finns
varken klassrum eller klasser. Staten anpassar sin styrning till den ökade variationen bland annat genom en ny skollag och kraftfullare verktyg för Skolinspektionen.

Den statliga styrningen anpassas till ett brokigare system
Dagens skolor kännetecknas av en ökad brokighet. Mycket diskussion har
under senare år ägnats åt marknadens inflytande över den svenska skolan.
Utvecklingen är snabb och det är svårt att ge annat än ögonblicksbilder av
rådande strukturer. Regeringen har i år tillsatt en utredning som ska se över
regler och villkor för fristående skolor.110
Gemensam reglering så långt det är möjligt för kommunala och fristående skolor
Genom en ny skollag och kraftfullare verktyg för Skolinspektionen anpassar staten sin styrning till den ökade variationen. En av ambitionerna bakom
2010 års skollag är att så långt det är möjligt ha samma reglering för kommunala och fristående skolor. I skollagens skolformskapitel finns nu de allmänna
bestämmelserna för skolformen, därefter kommer bestämmelserna som bara
gäller för skolor med offentlig huvudman och sist bestämmelser för fristående
skolor eller verksamheter. Läroplaner och övriga styrdokument gäller för både
offentliga och enskilda huvudmän.
Samtidigt har hemkommunen ett särskilt ansvar för de elever som bor i
kommunen vilket innebär att erbjuda alla elever utbildning och bevaka att
skolpliktiga barn fullgör sin skolgång. Hemkommunen har också ett informa
tionsansvar för ungdomar under 20 år som inte går i gymnasieskolan.

110

Dir. 2011:68.
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 essutom är hemkommunen skyldig att erbjuda fritidshem som kompleD
ment till skolan. Kommunala huvudmän har alltså ett vidare ansvar än huvudmän för fristående skolor.
Skolinspektionen får kraftfullare verktyg
En annan viktig förändring är att Skolinspektionen har givits möjlighet att
ställa skärpta krav på de som ansöker om att starta en skola. Effekten blev att
färre sökande fick tillstånd att starta fristående skolor höstterminen 2011 jämfört med året innan.
I ansökningsomgången under 2011 fick Skolinspektionen 767 ansökningar,
en markant ökning från 2009 då antalet ansökningar var 506 (se figur 5.1).
Andelen ansökningar som har beviljats har dock minskat över tid. År 2009
godkändes helt eller delvis 44 procent av alla ansökningar, motsvarande andel
2010 var 30 procent. Minskningen är störst bland fristående gymnasieskolor.
De två vanligaste skälen till avslag på ansökan var bristande elevprognoser och
den sökandes ekonomi. Sju av tio ansökningar som helt eller delvis avslagits
har bristfälliga elevprognoser som ett av skälen till avslag.111
Figur 5.1

Antal ansökningar till Skolinspektionen 1997–2011
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Källa: Skolinspektionen.

111

Skolinspektionen publicerade 25 oktober 2011 en preliminär prognos för tillstånd och avslag 2011.
Siffrorna visade att Skolinspektionen den 1 oktober hade godkänt 25 procent av de ansökningar som
man hittills hade bedömt. Vanliga orsaker till avslag var ingen tillgång till arbetsplatsförlagt lärande eller
skolbibliotek, ohållbara elevprognoser och tuffare konkurrens om eleverna.
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Skolinspektionen har också i 2010 års skollag fått kraftfullare verktyg för att
ingripa mot skolhuvudmän som inte lever upp till statens krav med alltifrån
anmärkningar till vitesföreläggande, tillfälligt verksamhetsförbud, återkallelse
av godkännande för fristående skolor och statliga åtgärder på den ansvariga
kommunens bekostnad för att komma till rätta med missförhållanden. Under
2011 har staten för första gången stängt en fristående skola på grund av
undermålig kvalitet.
För att anpassa den nationella granskningen till den kraftiga ökningen av
skolkoncerner har Skolinspektionen dessutom bytt tillvägagångssätt i granskningen av fristående skolor som är del av friskolekoncerner. Istället för att
granska alla fristående skolor som ligger i de kommuner som inspekteras
granskas fristående skolor i skolkoncerner utifrån vilken deras huvudman är.112
Fortsatt utbredning av fristående förskolor och skolor
Antalet fristående förskolor och skolor har ökat kraftigt under den senaste
tioårsperioden.
Hösten 2010 var vart femte barn i förskola inskrivet i en fristående förskola. Jämfört med andra verksamheter på skolområdet har förskolan länge
haft en stor andel barn i enskild verksamhet. Ökningstakten var som störst på
1990-talet, men andelen ökar fortfarande om än i mer långsam takt.
Av grundskolans knappt 900 000 elever gick cirka 12 procent i fristående
skolor läsåret 2010/11. I början av 1990-talet låg den andelen runt 1 procent
och har sedan ökat stadigt varje år. En relativt liten andel av särskolans elever
går i en fristående särskola, cirka 4 procent. Andelen har ökat mycket långsamt
under lång tid.

112

Skolinspektionen (2011) Olika elever – samma undervisning. s. 60–61.
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Figur 5.2

Andel barn/elever i fristående förskolor, fristående grund- och gymnasieskolor av
samtliga barn/elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan
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Källa: Skolverket.

Under de senaste åren har expansionen framför allt gällt den gymnasiala nivån.
Det leder sammantaget till en situation där allt fler gymnasieskolor konkurrerar om allt färre elever.113 Den demografiska elevutvecklingen redovisas i
kapitel 2. Läsåret 2010/11 fanns det nästan lika många fristående gymnasie
skolor som kommunala, 489 respektive 505 stycken. För tio år sedan fick
drygt 5 procent av alla gymnasielever sin utbildning i fristående utbildning.
Idag går var fjärde elev i fristående gymnasieskola (se figur 5.2).
Läsåret 2010/11 finns fristående förskolor eller skolor i alla Sveriges kommuner. Andelen fristående förskolor och fristående skolor varierar mycket
mellan landets kommuner. Gemensamt för alla verksamhetsformer är att de
är allra vanligast i och omkring storstäderna. I figur 5.3 och 5.4 åskådliggörs
ökningen av elever i fristående grund- och gymnasieskolor under den senaste
tioårsperioden. Figuren visar också den tydliga skillnaden mellan grund- och
gymnasieskolan i hur stora andelar elever som går i fristående skola.

113

Skolverket (2011) Konkurrensen om eleverna.
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Figur 5.3

Andel elever i fristående grundskola per kommun läsåren 2000/01 samt
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Figur 5.4

Andel elever i fristående gymnasieskola per kommun läsåren 2000/01 samt
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Den kommunala vuxenutbildningen domineras alltmer av att kommunerna
lägger ut verksamheten på entreprenad. Läsåret 2010/11 bedrevs 37 procent
av all kommunal vuxenutbildning på entreprenad jämfört med knappt 24
procent år 2000. Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna. I vissa
kommuner lyser entreprenadlösningarna helt med sin frånvaro medan andra
kommuner har all vuxenutbildning utlagd på entreprenad.
Skolor i stora städer har allt större dragningskraft
Förutsättningarna för skolval och konkurrens skiljer sig åt mellan olika typer
av elevgrupper, huvudmän och geografiska områden. Oavsett om huvud
mannen är kommunal eller enskild har presentationen av utbildningsutbudet
blivit viktigare.114 För att överleva i konkurrensen satsar många skolor idag på
att visa upp ett attraktivt utbud (exempelvis speciella inriktningar och profiler,
stort kursutbud samt god kvalitet i undervisning, lokaler, skolmat och elev
hälsovård).
Många skolor, utbildningsföretag och kommuner lägger mycket resurser
på att marknadsföra sina utbildningar. Även jämförelser redovisade i form av
rankinglistor används oftare i marknadsföring och i det politiska och offentliga
samtalet om skolan. Skolverkets studie Konkurrensen om eleverna (2010) visar
att kommunala skolor idag bedriver mer eller mindre omfattande marknads
föringsinsatser, även om insatser endast anses kunna ge ett elevtillskott på
marginalen. God kvalitet och nöjda elever uppfattas av rektorerna i studien
vara de viktigaste faktorerna för att locka fler sökande.115
De fristående skolorna lockar allt fler gymnasieelever och ökningen de
två senaste åren är stor i de tre storstäderna. Elevströmmen har ökat dels via
en omfördelning inom storstäderna från kommunala till fristående skolor,
dels genom att fler pendlar in till storstädernas fristående skolor från andra
kommuner.
Hösten 2010 fick stora andelar av eleverna i storstäderna sin utbildning i
fristående skola, i Stockholm 52 procent, Göteborg 45 procent och Malmö
39 procent. En viktig förklaring till detta är att elever pendlar till fristående
skolor från andra kommuner. Kommunala gymnasieskolor i storstäder minskade sitt elevantal med 8 procent mellan åren 2007 och 2010 (3 604 elever).
Samtidigt hade fristående skolor i storstäder en elevökning med 36 procent
(9 034 elever).

114
115

Fredriksson, A. (2010) Marknaden och lärarna.
Skolverket (2010) Konkurrensen om eleverna.
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Skolverket har analyserat gymnasieelevers skolpendling. Sveriges 290
kommuner har delats in i 94 lokala skolmarknader efter elevernas pendling.
Skolmarknaderna varierar kraftigt vad gäller till exempel storlek och de förutsättningar som finns för skolval. Gymnasieelevernas rörlighet har ökat från
2003 till 2009, vilket innebär att antalet kommuner som i huvudsak är utpendlingskommuner ökat (beräknat på antal kommungränser som passeras
när elever pendlar).116 Ytterligare en indikation på centraliseringstendensen är
att färre kommuner idag är så kallade centrumkommuner117, 45 kommuner år
2009 jämfört med 63 kommuner år 2003.
Sedan läsåret 2003/04 har skolpendlingen i ökad grad koncentrerats till
större utbildningscentra och skolmarknaderna har i viss utsträckning blivit
mer regionala och mindre lokala till sin karaktär. Kommuner som Alingsås,
Fagersta, Falköping, Söderhamn, Älmhult, Ystad och Torsby har sedan 2003
minskat sin dragningskraft. Däremot har kommuner som Göteborg, Västerås,
Skövde, Gävle, Växjö, Malmö samt Karlstad vuxit sig starkare.
Det bör i sammanhanget poängteras att perioden 2003–2009 har varit
unik. Antalet elever i gymnasieskolan har ökat mycket under perioden samtidigt som antalet gymnasieskolor vuxit kraftigt på grund av den omfattande
etableringen av fristående gymnasieskolor. Villkoren för skolor och huvudmän
lär dock bli mindre gynnsamma framöver när antalet gymnasieelever väntas
minska.
Koncernägda skolor har ökat kraftigt under perioden 2005–2009
Drygt hälften, 56 procent, av alla fristående grund- och gymnasieskolor drivs
av företag som inte ingår i en koncern. Antalet fristående skolor som är koncernägda118 har dock vuxit kraftigt under perioden 2005–2009. Särskilt stark
har tillväxten varit för gymnasieskolor som drivs av stora företag; en ökning
med 280 procent sedan 2005. Drygt 9 procent av samtliga skolor, eller 45
procent av skolorna med enskild huvudman, drevs 2009 av företag som ingår

I Skolverkets rapport tas en analysmodell fram för att gruppera olika typer av skolmarknader. Modellen är
en vidareutveckling av SCB:s modell för att analysera arbetsmarknadsregioner och lokala arbetsmarknader. Skolverket (2011) Skolmarknadens geografi.
117
Två kriterier har använts för att identifiera centrumkommuner. Det ena är att den totala utpendlingen från
kommunen, som procentandel av det totala antalet folkbokförda elever, inte får överstiga 20 procent. Det
andra är att den enskilt största utpendlingsströmmen inte får överstiga 7,5 procent av det totala antalet folkbokförda elever. Kriterierna är samma som SCB tar fram avseende arbetspendling och indelning i lokala
arbetsmarknader. Om bara det ena kriteriet uppfylls men kommunen ligger nära (någon procentenhet)
det andra kriteriet har den räknats som en centrumkommun. Dessa kommuner räknas som självständiga
med avseende på utbudet (antalet utbildningsplatser) och efterfrågan (antalet elever) på utbildning.
118
De skolhuvudmän som är majoritetsägda av ett annat bolag ingår i en koncern (företagsgrupp). Dessa
kan se olika ut vad gäller antalet bolag, typ av verksamhet och ägarstrukturer.
116
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i koncerner. Det motsvarar mer än 500 grund- och gymnasieskolor. De små
skolföretagen, med en skola, dominerar fortfarande företagsstrukturen, men
andelen minskar. Sedan 2005 har andelen fristående skolor som drivs av små
skolföretag, och som inte ingår i en koncern, minskat från 57 procent till
46 procent år 2009.
I figur 5.5 visas tillväxten av antalet grund- respektive gymnasieskolor
mellan 2005 och 2009 efter hur de drivs. Tre större grupper redovisas utöver
skolor med kommunal huvudman, vilka förra året utgjorde den absoluta
merparten av alla skolor, cirka 80 procent. De fristående skolorna har delats in
efter storleken på de företag som driver dem, räknat i antal skolor, och huruvida dessa företag ingår i en större koncern (företagsgrupp).
Figur 5.5

Procentuell förändring mellan 2005 och 2009 i antalet grund- resp.
gymnasieskolor efter hur de drivs

Skolor med
kommunal huvudman
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62,5

Fristående skolor i koncerner

160,7

58,7

varav
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Källa: Skolverkets bearbetningar av data från SCB:s företagsregister.

En tredjedel av eleverna i fristående skolor går i de tio största skolkoncernerna
År 2009 gick 34 procent av Sveriges alla elever i fristående grund- och
gymnasieskolor (i sin tur 5 procent av alla elever) i någon av de tio största
skolkoncernerna.119 I de tio största skolkoncernerna finns sammanlagt ett
trettiotal bolag som driver grundskolor eller gymnasieskolor. Därutöver

119

Namnet på skolkoncernerna anges efter det bolag som är registrerat som den i ägarhierarkin översta
koncernmodern i SCB:s koncernregister. De skolhuvudmän som är majoritetsägda av ett annat bolag
ingår i registret, och ingår därmed i en ”skolkoncern”. Dessa kan se mycket olika ut vad gäller antalet
bolag, typ av verksamhet och ägarstrukturer. Det de har gemensamt är att det inom koncernen finns
minst en skolhuvudman som driver en grundskola eller gymnasieskola.
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finns ett ännu större antal företag inom samma koncerner som inte direkt är
relaterade till undervisning på grundskole- eller gymnasieskolenivå.
Den i särklass största av dessa var AcadeMedia, i synnerhet räknat i antal
grund- och gymnasieskolor som företag inom koncernen driver (se tabell 5.1).
Bland de många skolhuvudmännen inom koncernen, är de största Nordens
Teknikerinstitut, Törnskogen och Rösjötorp.
Tabell 5.1

Största skolkoncernerna 2009

Koncernmoder

Antal elever

1.

AcadeMedia AB

19 140

94

2.

Education Invest ApS

11 612

27

3.

Magnora AB

9 672

32

4.

Baggium AB

4 813

44

5.

Jensen Development AB

4 291

15

6.

P-Py 2009 AB

3 721

21

7.

PPS Power Planning System AB

2 632

7

8.

Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola
med firma Viktor Rydbergs
Gymnasium

1 753

4

9.

Skanditek Industriförvaltning

1 661

8

10. ThorenGruppen
Totalt

Antal grund- och gymnasieskolor

1 578

9

60 873

261

Källa: Skolverkets bearbetningar av data från SCB:s företagsregister.

Aktiebolag vanligaste juridiska formen bland fristående skolor
Aktiebolagsformen är den vanligaste verksamhetsformen bland de fristående
skolorna. 84 procent av alla fristående gymnasieskolor drivs av aktiebolag,
se tabell 5.2. På grundskolenivå är siffran lägre, 50 procent. Ekonomiska
föreningar, stiftelser och ideella föreningar är vanligare driftsformer för
grundskolor (47 procent) än för gymnasieskolor (15 procent).
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Tabell 5.2

Procentuell fördelning av antalet fristående skolor efter skolans juridiska
verksamhetsform, läsåret 2009/10
Grundskola

Juridisk verksamhetsform

Gymnasieskola

Antal

Andel

Antal

Andel

Aktiebolag

357

50,4

383

83,6

Ekonomisk förening

135

18,9

5

1,1

96

13,5

44

9,6

Ideell förening

102

14,4

19

4,1

Fysisk person

10

1,4

5

1,1

Stiftelse

Handelsbolag

5

0,7

2

0,4

Trossamfund

3

0,4

0

–

Kommanditbolag
Totalt

1

0,1

0

–

709

100,0

458

100,0

Källa: Skolverkets bearbetningar av data från SCB:s företagsregister.

Även bland fristående förskolor är aktiebolag den vanligaste juridiska
verksamhetsformen. Sedan 2005 är detta den vanligaste driftsformen efter
kommunal huvudman. År 2010 gick 44 procent av barnen som var inskriva i
en förskola i enskild regi i en bolagsdriven förskola och 24 procent i föräldrakooperativ. För tio år sedan var förhållandet det motsatta (se figur 5.6).
Figur 5.6

Andel av samtliga inskriva barn i enskild regi efter driftsform i förskola 2000–2010
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Källa: Barn och personal i förskolan hösten 2010. PM Utbildningsstatistisk, Skolverket.
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Sammanfattningsvis fortsätter andelen elever i fristående skolor att öka även
under läsåret 2010/11. Fristående förskolor och skolor är vanligast i och omkring storstäderna, men de finns numer i alla Sveriges kommuner. Sedan 2005
har en kraftig ökning av skolor som drivs inom stora skolkoncerner skett,
framför allt gäller detta gymnasieskolor. Det finns också en trend mot att
skolpendlingen koncentreras till större utbildningscentra, och flera kommuner
som tidigare varit lokala utbildningscentrum har minskat sin dragningskraft.
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