
 
 
 
       
 
 

 
Nyheter Sveriges skolchefer februari 2019 
 
Riksrevisionen: Otillräcklig uppföljning av tillsynsbeslut i skolan 
 
Riksrevisionen har granskat Skolinspektionens verksamhet.  
 

”Skolinspektionen lägger stora resurser på att identifiera problem i skolornas verksamhet, men avslutar 
ofta ärenden utan att säkerställa att felen är avhjälpta. Riksrevisionen ser även brister i transparens, 
skyndsamhet och likvärdighet i arbetet med uppföljning av tillsynsbeslut.” 

 
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2019-02-19-
otillracklig-uppfoljning-av-tillsynsbeslut-i-skolan.html 
 
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/skolinspektionens-uppfoljning-av-brister-i-
skolor---ett-viktigt-arbete-som-kan-forbattras.html 
 
 
Skolverket: Stora skillnader i betygssättningen mellan skolor 

 
”Skillnaderna i betygssättning mellan olika skolor är fortsatt stora. Det visar en ny rapport från Skolverket 
som jämför slutbetygen i årskurs 9 med resultaten på de nationella proven. Analysen visar att betygen i 
stor utsträckning sätts i relation till elevernas generella prestationsnivå på skolan. Betygsättningen är mer 
restriktiv i skolor med många högpresterande elever och omvänt mindre restriktiv i skolor med många 
lågpresterande elever. En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå likvärdiga betyg med dagens 
betygssystem.” 
 

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-02-05-stora-
skillnader-i-betygssattningen-mellan-skolor 

 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=4035 
 
Skolverket: Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar 
problem 

 
”Sedan 2015 har tillgången till datorer i grundskolan ökat. Idag finns det nästan en dator per elev. Lärare 
undervisar idag mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har 
också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att 
krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har 
tillgång till support samma dag.”  
 

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-02-20-fler-datorer-i-skolan-
men-teknikkrangel-skapar-problem 
 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=4041 
 
Skolverket: Åtgärder för att förebygga avhopp 

 
”Skolverket har erbjudit gymnasieskolor stöd för att förebygga avhopp. Fyra experter har besökt 47 
gymnasieskolor och tillsammans med rektorer tagit fram olika åtgärder. Goda relationer med eleverna, 
tydliga rutiner och snabbt sätta in åtgärder är de största framgångsfaktorerna för att förebygga avhopp 
enligt deltagande rektorer.”  



 
 
 
       
 
 

 
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-03-01-effektiva-atgarder-
for-att-forebygga-avhopp 
 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/w
s/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf4047.pdf?k=4047 
 
Skolinspektionen: Kommunal vuxenutbildning granskad 
 
Skolinspektionen har granskat Komvux och anser att den skolförlagda undervisningen behöver bli mer flexibel 
och distansundervisningen behöver bli mer individanpassad. 
 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/komvux/ 
 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2019/
komvux/kommunal-vuxenutbildning-pa-gymnasial-niva_kvalitetsgranskning-skolinspektionen2019.pdf 

 
Skolinspektionen: Utbildningsvägar efter språkintroduktion 
 
Skolinspektionen har granskat arbetet med att ge nyanlända elever förutsättningar att gå vidare inom gymnasiet 
eller till vuxenutbildning efter språkintroduktion. 
 

”Granskningen visar att de flesta huvudmän och rektorer har god kunskap om gruppen nyanlända elever 
på språkintroduktion och om de särskilda behov dessa elever kan ha för att ta sig vidare i 
utbildningssystemet. De flesta huvudmän och rektorer arbetar för att underlätta elevers övergång från 
språkintroduktion till fortsatt utbildning. Samtidigt visar granskningen att studie- och yrkesvägledningen 
behöver synliggöras i högre grad i huvudmännens och rektorernas styrning och kvalitetsarbete för att 
eleverna ska få en god överblick över fortsatta utbildningsvägar. Vidare behöver rektorer ta större ansvar 
för arbetet med att främja social inkludering för alla elever.” 

 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/fortsatta-utbildningsvagar-efter-
sprakintroduktion/ 
 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2019/
nyanlandas-sprakintroduktion/nyanlandas-fortsatta-utbildningsvagar-efter-sprakintroduktion.pdf 
 
Chef & Ledarskap: Temanummer om offentlighet och 
yttrandefrihet i skolan 
Tidningen Chef & Ledarskap har ett antal artiklar som handlar om vad som gäller i fråga om offentlighet och 
yttrandefrihet i skolan. 
 
lhttps://chefochledarskap.se/tema/schhh/ 
 
Chef & Ledarskap: Klasslistor och GDPR, vad gäller? 
 
Tidningen Chef & Ledarskap tar upp ett par frågor kring klasslistor och GDPR. 
 
https://chefochledarskap.se/klasslistor-far-delas-ut/ 
 

 
 


