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Statistik om skolan 

• Vad finns det för statistik om 

skolväsendet? 
 
• Vad kan mätas? Exempel på 

svårigheter. 

• Hur tillgodoser vi behoven hos en bred 

målgrupp? 

• Hur används statistiken av våra 

målgrupper? 



Skolverkets statistikansvar 



26 kap. skollagen (2010:800) 

Nationell uppföljning och utvärdering 

Uppdrag 

24 § Statens skolverk ska på nationell nivå följa upp och 

utvärdera 

1. skolväsendet, 

2. övriga utbildningar och verksamheter som står under 

Statens skolinspektions tillsyn enligt denna lag, och 

3. annan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. som 

anordnas av en enskild. 



Skolverkets statistikproduktion 

• 21 statistikprodukter 

• SCB sköter merparten av insamlingarna 

• Skolhuvudmän  

• Registerdata 

• Skolverkets enhet för utbildningsstatistik 

 



Publicering officiell statistik 2013 

Jan 

Feb Mars   

7 mars Gymnasieskolan: elever  

14 mars Förskola: barn och personal 

21 mars Gymnasieskolan: sökande och antagna 

27 mars Grundskolan och förskoleklass: elever  

27 mars Specialskolan: elever  

27 mars Grundsär- och gymnasiesärskolan: elever  

27 mars Särskild utbildning för vuxna: elever 

 April 

2 april Fritidshem: barn och personal  

4 april Alla skolformer: pedagogisk personal 

10 april Annan ped. verksamhet: barn och personal  

25 april Sv utb i utlandet: elever, lärare och betyg 

Maj 

16 maj Nationella prov gymnasieskolan 

Juni 

25 juni Komvux: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 

27 juni Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och         

 utbildningsresultat inkl. nationella prov 

 

Sep 

12 sep Kostnader för förskola, fritidshem, skola 

 och vuxenutbildning. 

30 sep Betyg årskurs 9 

Nov 

7 nov Nationella prov årskurs 3: Sv/sv som andraspråk och ma  

21 nov Nationella prov gymnasieskolan 

28 nov Betyg årskurs 6  

Dec   

5 dec Nationella prov årskurs 9: Sv/sv som andraspråk, ma, eng samt NO. 

18 dec Nationella prov årskurs 6: Sv/sv som andraspråk, ma och eng  

19 dec Betyg avgångna gymnasieskolan 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Sep 

Nov 

Dec 

Juli 

Aug 

Okt 

2013 



Exempel på uppgifter i den officiella 

statistiken 

• Könsuppdelad statistik (personal) 

• Barn och elever i förskolan/fritidshem och 

pedagogisk omsorg 1975-2011 

• Antal elever i gymnasieskolan 1996-2019 

• Nybörjarelever på typ av gymnasieprogram 2001-

2012 

• Skillnader mellan provbetyg och slutbetyg åk 9 

 



Könsuppdelad statistik –  

personal i skolan 
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Långa tidsserier 
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Antal elever i gymnasieskolan 

1996-2019 



Nybörjarelever i gymnasieskolan 

2001-2012, typ av program  



Avvikelser mellan provbetyg 

och slutbetyg årskurs 9 
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Avvikelser mellan provbetyg 

och slutbetyg årskurs 9 
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Exempel på mätsvårigheter vid nationell 

uppföljning 

• Antal elever per undervisningsgrupp 

• Närvaro i förskolan 

 

• Kvalitet 

• ”Ett bra skolval” 

 

• Skolreformer 

• Ny betygsskala 

• Nya program 

• Ny definition, skolenhet 



Hur tillgodoser vi statistiken? 



Målgrupper och användning 

• Riksdag, regering (främst riksnivå) 

• Kommuner, offentliga och fristående 

huvudmän (främst kommun- och 

länsnivå) 

• Rektorer, skolledare, elever och föräldrar 

(främst skolnivå) 

• Forskare, studerande, organisationer, 

andra myndigheter 

• Media och allmänhet 



Medial spridning 



PR-Barometern Samhälle 

2012 utsågs Skolverket till bästa 

statliga institution/myndighet på press- 

och medierelationer. 

 

Motivation 

”Skolverket har hög kvalitet på att 

presentera statistik och 

undersökningar i media. Detta i 

kombination med en hög tillgänglighet 

och hjälpsamhet vid behov av 

information som smidigt tillgodoses till 

media.”   



  

Tack för oss! 

 

 

 

 

 

 

www.skolverket.se  

http://www.skolverket.se/

