
 
 
 
       
 
 

 
  

 
Nyheter Sveriges skolchefer april 2019 
 
Regeringen: Skolan i vårbudgeten 
 
Fler lärarassistenter 
Regeringen anslår 475 miljoner till fler lärarassistenter. Syftet är att ge lärare ökade möjligheter att fokusera på 
undervisningen.  
 
Statligt bidrag till kulturskolan återinförs 
Regeringen återinför ett statligt bidrag på 50 miljoner kronor till de kommunala kulturskolorna. Bidraget ska 
användas bland annat till att bredda utbudet inom kulturskolorna och att nå nya grupper. 
 
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/04/varbudgeten-2019-pa-fem-minuter/ 
 
Regeringen: Utredning om arbetsrätten  
 
”Uppdraget till utredningen innehåller fyra deluppdrag: 

• Utredningen ska utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från 
turordningsreglerna i LAS. 
 

• Utredningen ska utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen 
stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas 
omställningsförmåga. 
 

• Utredningen ska utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär 
lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke 
upprätthålls. 
 

• Utredningen ska överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i 
anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.” 

 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020. 
 
Samtidigt som utredningen pågår arbetar de olika parterna på arbetsmarknaden med att se över kollektivavtalen i 
dessa frågor och det kan komma förslag även från dem.  
  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/utredning-tillsatts-for-att-utreda-arbetsratten/ 
 
Riksdagen: Utbildningsutskottet vill ha skriftliga omdömen i 
ordning 
 
Utbildningsutskottet föreslår i ett tillkännagivande till regeringen att det ska vara möjligt att ge ett skriftligt 
ordningsomdöme i terminsbetygen. Ordningsomdömet ska inte ingå i slutbetyget. Förslaget gäller elever på 
högstadiet och gymnasiet. 
  
Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna står bakom förslaget medan 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot.    



 
 
 
       
 
 
 
https://data.riksdagen.se/fil/BB6D6BD4-DDC8-437C-89B6-31BB6C2214AA 
 
Skolverket: Andelen förskollärare minskar 
 
Skolverkets statistik visar att andelen med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014. 
Idag har knappt 40 procent av de anställda i förskolan en förskollärarexamen.  
 
Barngruppernas storlek är i stort sett oförändrad. Under 2018 var det 15,4 barn i genomsnitt jämfört med 15,3 
under 2017.  
 
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-04-09-andelen-
forskollarare-minskar 
  
Skolverket: Få lärare med legitimation i fritidshemmen 
 
Knappt 26 procent av de 13 500 anställda i fritidshemmen har en legitimation under detta läsår.   
 
Allt färre av de anställda i fritidshem har en utbildning för arbete med barn. Hösten 2018 saknade 42 procent av 
personalen utbildning för arbete med barn. Hösten 2008 var motsvarande andel 24 procent. 
 
Från och med den 1 juli 2019 införs ett legitimationskrav för att få bedriva och ansvara för undervisning i 
fritidshem. 
 
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-04-16-fa-legitimerade-
larare-i-fritidshem 

 
Skolverket: De flesta lärare trivs i skolan men det förekommer 
även våld och hot 
 
Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 2018” visar att nio av tio lärare upplever att de bemöts med 
respekt och att de trivs i skolan.  Nästan lika stor andel anser att det överlag råder studiero. Samtidigt uppger var 
fjärde lärare att de utsatts för hot och våld det senaste läsåret. Det vanligaste är att lärarna utsatts av elever men 
sex procent uppger att de utsatts för våld och hot av föräldrar. 
 
Eleverna har en något mindre positiv bild av studieron. Drygt sex av tio elever upplever att de har arbetsro på de 
flesta eller alla lektioner.   
  
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-04-25-manga-larare-trivs-i-
skolan---samtidigt-forekommer-hot-och-vald 
 
Skolverket: Elever nöjda med spetsutbildning 
 
Skolverkets utvärdering visar att de elever som går spetsutbildning i grundskolan och gymnasieskolan är mycket 
nöjda med sin utbildning. Även de skolor som bedriver utbildningarna är nöjda.   
 
Spetsutbildning finns på 20 grundskolor och 21 gymnasieskolor. Högstadieelever ges möjlighet att läsa en eller 
flera gymnasiekurser och gymnasieelever ges möjlighet att läsa en eller flera högskolekurser. Totalt läser ca 
1000 elever en spetsutbildning i gymnasieskolan och ca 1500 elever i grundskolan. 
 
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-04-29-elever-nojda-med-
spetsutbildning 
 



 
 
 
       
 
 
 
Skolinspektionen: Resultat från Skolenkäten 2018 
 
I rapporten redovisas ett urval av resultaten från höstens enkät som besvarades av sammanlagt 190 000 elever, 
föräldrar och lärare. Fokus i rapporten ligger på trygghet, studiero, stöd och stimulans. 
 

• ”Den upplevda tryggheten i skolan och ordningen i klassrummet har försämrats 
något sedan 2013. Hösten 2018 uppger drygt en av tio elever i årskurs nio att hon 
eller han inte känner sig trygg i skolan, och nära sex av tio elever uppger att andra 
elever stör ordningen i klassrummet. 

• Nära tre av tio elever i årskurs 9 uppger att skolarbetet är för svårt för dem, lika stor 
andel tycker att skolan ger dem för lite utmanande arbetsuppgifter. 

• Elever i årskurs 9 är mer negativa i sina svar än de i årskurs 5 och gymnasieskolans år 
2. 

• Svaren indikerar att flickor i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 har en mer negativ 
skolupplevelse än pojkar. 

• Lärarna har en mer positiv bild än eleverna, men det som bedöms lågt av elever 
bedöms i regel även lågt av lärare.”   
       

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
rapporter/Publikationer/Statistikrapport/Skolenkaten/skolenkaten-hosten-2018/ 
 
Skolinspektionen: Hem- och konsumentkunskapen granskad 
 
Skolinspektionen har granskat Hem- och konsumentkunskap i årskurserna 7–9. De viktigaste resultaten är:   
 

• ”Undervisningen har tonvikt på matlagning. 
• Frågor om arbetsfördelning i hemmet saknas ofta i undervisningen.  
• Rektorer har förhållandevis liten insyn i hur undervisningen i ämnet planeras och 

genomförs.  
• Lärandemiljön är för det mesta trygg och stödjande.  
• Undervisningen är varierad.  
• Undervisningen synliggör sällan traditionella könsmönster.  
• Många lektioner saknar struktur.  
• Eleverna ges sällan möjlighet till att reflektera över sitt lärande i undervisningen.” 

 
Skolinspektionen har besökt 23 skolor, varav 18 med kommunal huvudman och 5 med enskild huvudman. 
 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/hem-och-konsumentkunskap-i-arskurs-7-9/ 
 
Skolinspektionen: Betygsättning i gymnasieskolan granskad 
 
Skolinspektionen har granskat kvaliteten i betygssättningsprocessen i ett urval skolor i gymnasieskolan där det 
finns betydande avvikelser mellan betyg på nationella provet och det slutliga kursbetyget och kommer med hård 
kritik.  
 



 
 
 
       
 
 
”Granskningen pekar på flera risker för att betyg sätts på ett generöst eller icke likvärdigt sätt på detta urval av 
skolor.” 
  
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/betygssattning-pa-hogskoleforberedande-
program-i-kursen-svenska-3/ 
 
Universitetskanslersämbetet: Drygt hälften av 
lärarutbildningarna håller hög kvalitet 
 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) håller på med en granskning av förskollärar- och grundlärarutbildningarna. 
Drygt hälften får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet. Lärosätena har ett år på sig att rätta 
till de bristerna.    
  
https://news.cision.com/se/universitetskanslersambetet/r/forsta-resultaten-klara-i-omfattande-
kvalitetsgranskning-av-lararutbildningarna,c2790443 
 
 
OECD: Rapport om svenska skolan 
 
OECD har publicerat en rapport om den svenska skolan där de säger att 1990-talets skolreformer tycks ha 
medverkat till de fallande resultat som skett. De påpekar att privata intressen i skolan kan avvika från de 
intressen som samhället har och att det därför behövs en tydligare styrning från samhällets sida. De förslår bland 
annat en regional statlig skolorganisation, en styrning av elevintaget så det blir en mer socioekonomiskt blandat 
och en stärkt lärarutbildning.    
 
https://oecdecoscope.blog/2019/03/29/swedens-schools-lessons-from-history-to-build-a-better-future/ 
 
OECD kritiserade Bildtregeringens skolpolitik redan 1992 och sa att den skulle leda till en ökad segregation och 
minskad likvärdighet.  
   
https://loblog.lo.se/2019/04/bildt-regeringen-varnades-av-oecd-om-skolsegregation-och-forsamrad-likvardighet-
redan-1992/ 
 
 


