
 
 
 
       
 
 
  

 
Nyheter Sveriges skolchefer augusti 2019 
 
Regeringen: Satsning på lärarassistenter  
  
Regeringen har beslutat om ett statsbidrag så att fler lärarassistenter ska kunna anställas i skolan. Syftet med 
statsbidraget är att avlasta lärare så att de kan ägna mer tid åt att förbereda och utveckla undervisningen. 
 
Under 2019 tillför regeringen 475 miljoner kronor för att skolhuvudmännen ska kunna anställa lärarassistenter. 
Statsbidraget blir därefter 500 miljoner kronor per år från och med 2020.  
 
Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att ta fram stödmaterial för hur lärarassistenter, socionomer och 
andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärare. 
 
Med statsbidraget bidrar staten med upp till halva kostnaden för lärarassistenter som anställs i förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 
Statsbidraget är en del av januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och gäller 
från och med den 1 augusti 2019. 
 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/475-miljoner-till-satsning-for-fler-lararassistenter/ 
 

Regeringen: Rektorer i förskolan ska få bättre tillgång till 
fortbildning 
 
Från och med den 1 juli kallas förskolechefer för rektorer och omfattas av den statliga rektorsutbildningen. 
Dessutom har regeringen beslutat att rektorer för förskolor har samma tillgång till fortbildningsinsatser som 
rektorer i skolan. Även biträdande rektorer och personer med motsvarande ledningsfunktion ges tillgång till 
fortbildningsinsatserna. 
Förordningsändringarna gäller från och med den 15 augusti 2019. 
 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/rektorer-i-forskolan-far-battre-tillgang-till-fortbildning/ 
 

Regeringen: Nytt statsbidrag för språkutveckling i förskolan 
Regeringen har beslutat att införa ett nytt statsbidrag på 100 miljoner kronor under 2019 för att stärka och 
stimulera språkutvecklingen i svenska i förskolan.    
 
”För de barn som inte går i förskolan, och aldrig eller mycket sällan möter svenska språket i hemmet, kan 
förskolan ge bättre möjligheter till att utveckla svenska språket. Kommunerna kommer att kunna använda 
statsbidraget till insatser som syftar till att öka deltagandet i förskolan. Bidraget ska även kunna användas för 
språkutvecklande insatser i förskolan och till kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande 
arbetssätt.”  
 
Statsbidraget är en del av januariöverenskommelsen regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och gäller från 
och med den 15 augusti 2019. 
 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/nytt-statsbidrag-for-battre-sprakutveckling-i-forskolan/ 
 

Regeringen: Bättre möjligheter till stöd i särskild 
undervisningsgrupp utreds 



 
 
 
       
 
 
  
Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven har fått tilläggsdirektiv. Utredningen, som ska 
kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, ska nu även analysera hur elever kan få bättre 
stödinsatser och hur särskolan kan stärkas. 
 
”Skolinspektionens granskningar visar att det finns brister i skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt 
stöd. Bristerna består vanligtvis i att elevernas stödbehov inte utreds eller att de inte får det stöd de behöver. För 
att möta elevers stödbehov kan en särskild undervisningsgrupp ibland vara det bästa alternativet.” 
 
”När det gäller särskolan ska utredaren bland annat analysera lärares behov vid bedömning och uppföljning av 
elevers kunskapsutveckling och ge förslag på verktyg som kan behövas i bedömningsarbetet. I uppdraget ingår 
även att överväga om ordet utvecklingsstörning bör ersättas med en mer tidsenlig benämning i skollagen och 
anslutande författningar. Dessutom ska utredaren analysera om timplanerna för grundsärskolan bör förändras för 
att bättre möta elevernas behov och öka flexibiliteten för eleverna att läsa utifrån olika timplaner.” 
 
Utredningstiden förlängs till och med den 28 februari 2020. Tilläggsdirektiven bygger på   
januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.    
 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/battre-mojligheter-till-stod-i-sarskild-
undervisningsgrupp-utreds/ 
 

Regeringen: Högre lönetillägg för karriärtjänster i 
utanförskapsområden 
  
Regeringen beslutat att huvudmän med skolor i utanförskapsområden ska kunna ta del av ett statsbidrag för höjt 
lönetillägg för inrättade karriärsteg redan i höst. Det innebär att förstelärare i utanförskapsområden kommer 
kunna tjäna 10 000 kronor mer i månaden i stället för dagens tillägg på 5 000 kronor. Regeringen har också lättat 
på kraven för att kunna ta del av statsbidraget.  
 
Förändringen är en del av januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och gäller 
från och med den 1 augusti 2019. 
 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/hogre-lonetillagg-for-karriartjanster-i-
utanforskapsomraden/ 
 

Regeringen: Läsa-skriva-räkna-garantin skrivs in i läroplanen 
  
Från och med 1 juli 2019 gäller reformen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Garantin ska 
säkerställa att alla elever som behöver stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet får det i svenska, svenska som 
andraspråk och matematik. Garantin skrivs in i läroplanerna för grundskola, specialskola och sameskola.  
   
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/lasa-skriva-rakna-garantin-blir-verklighet--tar-plats-i-
laroplanen/ 
 

Regeringen: Stopp för nya religiösa friskolor utreds 
  
Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet. 
Utredaren Lars Arrhenius ska även lämna förslag för hur ett etableringsstopp för fristående grund- och 
gymnasieskolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. 
 
Etableringsstoppet ska innebära att möjligheten att starta nya fristående skolor med konfessionell inriktning tas 
bort. Befintliga skolor med konfessionell inriktning ska få finnas kvar men regelverket ska förtydligas. Utredaren 
ska även analysera och redovisa vilka konsekvenser ett etableringsstopp kan få i förhållande till grundlag, EU-
rätten och för Sveriges internationella åtaganden. 



 
 
 
       
 
 
 
Uppdraget är en del av januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 
 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/stopp-for-nya-religiosa-friskolor-utreds/ 
 

Skolverket: Huvudmän skyldiga att betala tillbaka 24 miljoner 
 
Sex kommuner och en enskild skolhuvudman blir återbetalningsskyldiga för att de minskat sina egna kostnader 
under 2018 samtidigt som de tagit del av statsbidraget för likvärdig skola.    
 
”Flera kommuner och en enskild skolhuvudman har angett att de haft interna effektiviseringskrav på 
verksamheten. Skolverkets bedömning är att interna prioriteringar i syfte att effektivisera verksamheten inte är 
att betrakta som ett särskilt skäl så som det är formulerat i regeringens förordning. Dessa kommuner blir därför 
återbetalningsskyldiga.” 
 
”Två kommuner har angett särskilda skäl som skulle kunna vara sådana skäl som avses i förordningen – en 
väldigt kostsam elev i en liten skolorganisation samt högre kostnader initialt i samband med det stora 
flyktingmottagandet 2015. Skolverket har dock inte prövat dessa skäl då kommunerna inte inkommit med den 
ekonomisk redovisning som myndigheten efterfrågat. Kommunerna blir återbetalningsskyldiga då de inte 
redovisat de uppgifter som myndigheten har begärt.” 
 
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-06-27-skolverket-kraver-
tillbaka-24-miljoner 
 

Skolverket: Svenska lärare nöjda med sitt arbete men byter skola 
oftare 

Skolverket	har	redovisat	en	delstudie	av	TALIS	2018.	TALIS	är	en	internationell	
enkätundersökning	som	riktar	sig	till	lärare	och	rektorer	i	grund-	och	gymnasieskolan	i	48	
länder.	Några	av	de	viktigaste	resultaten:		

• Över	90	procent	av	lärarna	i	Sverige	är	på	det	stora	hela	nöjda	med	sitt	arbete	och	
omkring	80	procent	anser	att	fördelarna	med	läraryrket	tydligt	uppväger	nackdelarna.		

• De flesta svenska lärare skulle fortfarande välja att bli lärare om de fick välja om på 
nytt men omkring var tionde lärare ångrar sitt yrkesval.  

• Svenska	lärare	och	rektorer	har	arbetat	relativt	kort	tid	på	sin	nuvarande	skola	jämfört	
med	genomsnittet	för	OECD.	För	de	svenska	högstadielärarna	har	tiden	på	skolan	sjunkit	
sedan	TALIS	2013.	 

• Högstadielärarna	i	Sverige	uppger	att	de	arbetar	fler	timmar	per	vecka	än	lärare	i	
Norden.		Samtidigt	lägger	de	en	mindre	andel	arbetstid	på	undervisning	än	vad	lärarna	i	
de	flesta	andra	nordiska	länderna	gör.		

• Den	genomsnittliga	tiden	som	de	svenska	högstadielärarna	lägger	på	administration	har	
minskat	med	omkring	en	timme	i	veckan	sedan	2013.	 

• De	svenska	rektorerna	uppger	i	mindre	utsträckning	att	resursbrist	är	ett	problem	
jämfört	med	rektorer	i	de	övriga	nordiska	länderna	och	jämfört	med	genomsnittet	för	
OECD.	Knappt	tre	fjärdedelar	av	rektorerna	på	högstadiet	anser	att	resursbrist	inte	är	ett	
problem	och	drygt	en	fjärdedel	av	rektorerna	anser	att	det	delvis	är	ett	problem.	
Däremot	uppger	knappt	hälften	av	rektorerna	på	låg-	och	mellanstadiet	att	resursbristen	
delvis	är	ett	problem.		

• På	högstadiet	anser	drygt	var	fjärde	rektor	att	brist	på	tid	att	utöva	det	pedagogiska	
ledarskapet	utgör	ett	hinder	för	undervisningen.	 



 
 
 
       
 
 

• Närmare	var	tredje	högstadierektor	anser	att	brist	på	lärare	med	kompetens	att	
undervisa	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	är	ett	problem.	Ungefär	25	procent	av	lärarna	
uppger	dessutom	att	elever	i	behov	av	extra	stöd	inte	får	det.	För	högstadielärarna	är	det	
en	hög	andel	jämfört	med	andra	nordiska	länder	och	genomsnittet	för	OECD.	 

• De	svenska	högstadierektorerna	anser,	tillsammans	med	rektorer	i	de	flesta	
deltagarländerna,	att	hot	eller	mobbning	är	det	vanligaste	trygghetsproblemet	i	skolan.	
Ungefär	en	fjärdedel	av	de	svenska	högstadierektorerna	uppger	att	hot	eller	mobbning	
förekommer	varje	vecka	på	deras	skola.	Det	är	en	högre	andel	än	i	Danmark	och	Island,	
men	skiljer	sig	inte	signifikant	från	andelen	i	Finland,	Norge	och	mot	genomsnittet	för	
OECD.	 

• De	svenska	lärarna	bedömer	att	ordningen	i	klassrummet	är	ungefär	lika	god	som	
lärarna	i	de	övriga	nordiska	länderna	samt	i	OECD-länderna	i	genomsnitt.	 

• Som	kompetensutvecklingsbehov	har	lärarna	främst	angett	undervisning	för	elever	i	
behov	av	särskilt	stöd	samt	informations-	och	kommunikationsteknologi	som	verktyg	i	
undervisningen.	De	svenska	lärarna	har	totalt	sett	uppgett	ett	
kompetensutvecklingsbehov	som	ligger	i	nivå	med	genomsnittet	för	OECD.		

• Rektorerna	i	Sverige	har	bland	annat	angett	ekonomistyrning,	att	ge	användbar	
återkoppling	och	användning	av	data	för	att	förbättra	kvaliteten	på	skolenheten	som	
områden	med	kompetensutvecklingsbehov.		

• De	svenska	rektorerna	har	uppgett	ett	mindre	behov	av	kompetensutveckling	än	
genomsnittet	för	rektorer	i	OECD-länderna.	 

• Andelen	högstadielärare	som	anser	att	läraryrket	har	hög	status	i	samhället	har	
fördubblats	sedan	2013,	från	5	till	11	procent.	Dock	har	uppgången	skett	från	en	mycket	
låg	nivå.	Genomsnittet	i	OECD	är	26	procent.	I	Danmark	är	det	18	procent,	i	Norge	35	
procent	och	i	Finland	är	det	58	procent	av	lärarna	som	anser	att	läraryrket	har	hög	
status	i	samhället	 

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-06-19-
talis-svenska-larare-nojda-med-sitt-arbete-men-byter-skola-oftare 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2019/talis-2018?id=4307 

Skolinspektionen: Granskning av studie- och yrkesvägledning på 
gymnasieskolans yrkesprogram 
 
Skolinspektionen har granskat 28 gymnasieskolor och deras huvudmän. De program som granskats är: fordons- 
och transportprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. 
Intervjuer har genomförts med elever, lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer och huvudmän. 
 
”Viktiga iakttagelser och slutsatser: 

• Arbetet med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse har låg prioritet 
• Studie- och yrkesvägledningen blir programnära och anpassas inte tillräckligt utifrån 

en föränderlig arbetsmarknad 
• Yrkesprogrammens riskbilder uppmärksammas inte tillräckligt 
• Lärarna undervisar om yrken och arbetsmarknad men ser det oftast inte som studie- 

och yrkesvägledning 
• Lärarnas behov av kompetensutveckling måste särskilt uppmärksammas 



 
 
 
       
 
 

• Rektor måste ta ansvar för samverkan och samordning mellan olika professioner på 
skolan.” 

 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/studie--och-yrkesvagledning-i-undervisningen-
pa-yrkesprogram-i-gymnasieskolan/ 
 

Skolinspektionen: Granskning av vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet i grundskolan 
Skolinspektionen har granskat rektorers och huvudmäns arbete med att skapa förutsättningar och stöd för en 
utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Trettio grundskolor och deras huvudmän 
har granskats, varav fem fristående. 
 
”De viktigaste iakttagelserna: 

• En majoritet av huvudmännen ger lite eller ett begränsat stöd för skolornas arbete med 
vetenskaplig grund. 

• Nästan en tredjedel av de besökta huvudmännen behöver i stor omfattning utveckla 
stödet och ge skolorna bättre möjligheter för detta arbete. 

• Cirka en tredjedel av skolorna har valt insatser i utbildningen utan kritiska jämförelser. 
• En majoritet av huvudmännen saknar strukturer för en bred samverkan mellan lärare 

för att lärarnas erfarenheter ska kunna utvecklas till beprövad erfarenhet. 
• I närmare fjärdedel av de granskade skolorna är ansvarsfördelningen i relation till 

frågorna otydlig.” 
• I flera skolor driver rektor ett medvetet arbete för att integrera valda metoder och 

arbetssätt. 
 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet-
forutsattningar-och-arbetsformer-i-grundskolan/ 
 

Debatt om Skolinspektionens enhet Barn och Elevombudsmannen 
 
Under sommaren har det varit en debatt om anmälningar till Barn och Elevombudsmannen, BEO, och de effekter 
de får i skolan. Det senaste fallet handlar om en elev på en högstadieskola som lagt sig i en soffa som blockerade 
vägen. När eleven vägrade flytta på sig lyfte en lärare bort honom. Tingsrätt och hovrätt har konstaterat att 
läraren gjort rätt. Men BEO har valt att driva frågan till Högsta domstolen och kräver ett skadestånd på 10 000 kr 
till eleven. Kritikerna menar att BEO:s agerande får till följd att lärare inte längre vågar ingripa mot elever bråkar 
eller stör.   
 
BEO har även fått kritik från tjänstemän på den egna myndigheten, Skolinspektionen, som i en intern skrivelse 
säger att BEO driver frågorna för hårt.  
 
https://www.dn.se/nyheter/sverige/beo-driver-arenden-som-gor-att-larare-inte-vagar-ingripa/  
   
Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo har svarat på kritiken.   
https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/gd-kronikan/viktigt-med-ett-brett-perspektiv-i-
diskussion-om-anmalningar/ 
 
Även Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman har kommenterat kritiken. 
  
https://www.dn.se/nyheter/sverige/elevombudet-valkomnar-granskningen-av-myndighetens-roll/ 
 



 
 
 
       
 
 
BEO har fått stöd från Sveriges elevråd. De säger att BEO är en viktig ombudsman som ger elever skydd mot 
mobbning och kränkningar i skolan.  

https://www.dn.se/nyheter/sverige/beo-skyddar-oss-mot-mobbning-och-
krankningar-i-skolan/ 

Utbildningsminister Anna Ekström har svarat att hon vill se över BEO:s roll i samband med den översyn av 
skolmyndigheterna som ska göras som en del av januariöverenskommelsen.  
”När det gäller den kritik som har kommit fram så är jag den första att verkligen understryka att våra lärare ska 
inte vara rädda att ingripa när det behövs, och att lärare som följer lagar och förordningar ska ha skolledningens 
stöd.” 
 
En del av kritiken har gällt att Skolinspektionen och BEO har drivit olika linjer. 
  
”Nu går vi vidare med det och ser över rollfördelningen mellan BEO och Skolinspektionen. Jag vill att det ska 
vara ordning och reda på myndighetssidan, och kan ju förstå om det blir förvirrat för skolorna om det kommer 
olika besked från de olika skolmyndigheterna.” 
 
https://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-ser-over-beos-roll-efter-omfattande-kritik/ 
 

Datainspektionen: Skola får böta för registrering av elevernas 
ansikten 
 
”En gymnasieskola i Skellefteå har på prov använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers 
närvaro på lektionerna. Försöket har pågått under tre veckor och berört 22 elever. Datainspektionen har granskat 
användningen och konstaterar att gymnasienämnden i Skellefteå har hanterat känsliga personuppgifter i strid 
med dataskyddsförordningen.” 
 
Datainspektionen har utfärdat en sanktionsavgift på 200 000 kronor.  
 
https://www.datainspektionen.se/nyheter/sanktionsavgift-for-ansiktsigenkanning-i-skola/ 
 
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/beslut/beslut-ansiktsigenkanning-for-narvarokontroll-
av-elever-dnr-di-2019-2221.pdf 
 
  

Tidningen Skolvärlden har undersökt förstelärarnas löner   
 
Tidningen Skolvärlden har granskat lönerna för förstelärare i grund- och gymnasieskolan. Några av de viktigaste 
resultaten.   
 

• ”En förstelärare tjänar i genomsnitt (juni 2019) cirka 42 600 kronor i månaden. Män 
tjänar i genomsnitt 400 kronor mer i månaden än kvinnor. 

• Förstelärare på gymnasiet har genomsnitt cirka 1 200 kronor högre månadslön än sina 
kolleger i grundskolan. 

• Förstelärarna i Stockholms län har högst genomsnittslön, 45 392 kronor i månaden. 
Lägst snittlön har förstelärarna i Värmland, 40 009 kronor i månaden. 

• Kommunalt anställda förstelärare tjänar i genomsnitt knappt 1 200 kronor mer i 
månaden än anställda i privata aktiebolag. 

• Sveriges högst avlönade förstelärare tjänar cirka 83 300 kronor i månaden. Den lägst 
får nöja sig med en månadslön på 28 840 kronor.” 

https://skolvarlden.se/artiklar/sa-mycket-tjanar-forstelararna-skiljer-55-000-i-manadslon 


