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Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska bedöma när de åtgärder som har 

vidtagits från 2007 och framåt för att höja kunskapsnivån och 

öka måluppfyllelsen i grundskolan kan förväntas få avsedd 

effekt. Utredaren ska vidare utreda vilka relevanta data som 

behövs för att i ökad utsträckning kunna utvärdera de reformer 

som genomförs på skolområdet och vid behov lämna 

författnings- eller andra förslag för att öka tillgången till sådana 

data. Dessutom ska utredaren belysa hur reformer på 

skolområdet bör genomföras för att underlätta utvärdering av 

reformerna. 

Utredaren ska senast den 30 april 2013 redovisa den del av 

uppdraget som avser att bedöma när åtgärderna för att höja 

kunskapsnivån och öka måluppfyllelsen i grundskolan kan för-

väntas få avsedd effekt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 

29 november 2013. 

Dir. 

2012:53 



 2 

Åtgärder som vidtagits för ökad måluppfyllelse 

För att Sverige ska vara en framstående kunskapsnation krävs 

utbildning och forskning i världsklass och ett utbildningssystem 

som har kapacitet att se potentialen hos varje elev och student. 

Regeringen har därför under de senaste åren påbörjat arbetet 

med att lägga om svensk skolpolitik. De reformer och insatser 

som regeringen har aviserat och tagit initiativ till syftar till att 

höja kvaliteten i utbildningen och öka elevernas kunskaper. 

Genom ett omfattande reformarbete på skolområdet har därmed 

förutsättningarna för skolan att genomföra sitt huvuduppdrag 

stärkts.  

 Barns lärande börjar tidigt. Det är viktigt att alla barn får 

stöd och stimuleras i sin utveckling redan under förskoleåren, 

oavsett om barnet är i hemmet, i den pedagogiska omsorgen 

eller i förskolan. Regeringen har, efter beslut av riksdagen, 

genomfört ett reformarbete för att stärka förskolans 

pedagogiska uppdrag, bl.a. genom att förtydliga läroplanens 

mål om språkutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik. 

När det gäller grundskolan och motsvarande skolformer kan 

som exempel på stora och viktiga reformer nämnas införandet 

av nya läroplaner med tydligare och mer konkreta kursplaner 

och en ny betygsskala med fler steg.  

Från och med höstterminen 2011 tillämpas en helt ny 

skollag. Den innebär bl.a. att elevens rätt till särskilt stöd har 

stärkts, lärares och rektorers befogenhet för att skapa studiero 

har förtydligats och så långt som möjligt har lika rättigheter och 

skyldigheter för kommunala och fristående skolor införts. 

Elevernas kunskaper måste kontinuerligt följas upp och 

utvärderas för att skolan tidigt ska kunna stödja eleverna så att 

fler kan nå skolans kunskapsmål. Det är särskilt viktigt för 

elever som av någon anledning upplever svårigheter i 

skolarbetet, t.ex. på grund av funktionsnedsättningar. För detta 

arbete måste skolan ha förbättrade redskap för uppföljning och 

utvärdering, både av elevens kunskapsutveckling och den egna 

verksamheten. För att stärka uppföljningen och utvärderingen 

har regeringen därför infört nationella prov i fler årskurser och 
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ämnen i grundskolan. Som ytterligare stöd i detta arbete har 

regeringen också infört skriftliga omdömen från årskurs 1 i 

grundskolan.  Vidare har riksdagen beslutat att införa betyg från 

årskurs 6 i grundskolan och motsvarande skolformer från och 

med höstterminen 2012.  

Även gymnasieskolan har reformerats i syfte att höja 

kvaliteten i utbildningen.  

Lärarens kompetens och undervisningens utformning är 

avgörande för elevernas studieresultat och möjlighet att 

tillgodogöra sig utbildningen. En ny lärarutbildning har därför 

införts från och med hösten 2011. Vidare har regeringen 

genomfört särskilda satsningar på lärares kompetens.  Genom 

lärarlyftet gavs lärare möjlighet till fortbildning för att förstärka 

sin ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens. Genom 

lärarlyftet II ges nu anställda lärare med lärarexamen möjlighet 

att komplettera sin behörighet i ämnen som de undervisar i men 

där de saknar behörighet. Ytterligare insatser inom området är 

bl.a. en skärpning av behörighetsreglerna, att 

speciallärarutbildningen har återinförts samt införandet av 

lärarlegitimation. Det kan dock nämnas att vissa krav på 

legitimation föreslås börja tillämpas först den 1 december 2013.  

I ett så decentraliserat skolväsende som det svenska blir 

tillsyn och kvalitetsgranskning viktiga inslag för att säkerställa 

en likvärdig utbildning med hög kvalitet. Regeringen inrättade 

därför 2008 Statens skolinspektion och riksdagen förstärkte 

resurserna för tillsyn och kvalitetsgranskning. I och med den 

nya skollagen har Skolinspektionen försetts med förstärkta 

sanktionsmöjligheter.  

Regeringen har också tagit initiativ till ett antal stödåtgärder 

för att stimulera utvecklingen i skolan. Exempel på det är det 

särskilda stimulansbidraget för att stärka basfärdigheterna läsa, 

skriva och räkna och bidrag till stärkt undervisning i matematik, 

naturvetenskap och teknik.  

Regeringens bedömning är att de reformer som har 

genomförts eller planeras att genomföras kommer att ge 

eleverna bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan.  
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Uppdraget att bedöma när åtgärderna får effekt  

Utbildningsområdet är centralt för att upprätthålla och stärka 

svensk tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Dessutom är 

utbildning ofta avgörande för individen. Enligt skollagen 

(2010:800) ska alla, oberoende av geografisk hemvist och 

sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 

utbildning i skolväsendet. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål.  

Under de senaste årtiondena har kunskapsresultaten sjunkit i 

den svenska skolan. Detta framgår bl.a. av den årliga 

betygsstatistiken, av Statens skolverks nationella utvärderingar 

av grundskolan 1992 och 2003 samt av resultat från de 

internationella studierna Trends in International Mathematics 

and Science Study (TIMSS), Programme for International 

Student Assessment (PISA) och Progress in Reading Literacy 

Study (PIRLS). Som en följd av detta har också andelen elever 

som är behöriga till gymnasieskolans nationella program 

sjunkit. Därför har regeringen sedan 2007 tagit initiativ till flera 

åtgärder för att höja kunskapsnivån och öka måluppfyllelsen 

såväl i grundskolan som i övriga utbildningsformer inom 

skolväsendet.  

Att förändra skolväsendet är en långsiktig process som 

innefattar många olika delmoment. Det kan därför ta tid dels 

innan verksamheten i landets skolor har förändrats i den 

riktning som regering och riksdag har avsett, dels innan 

resultaten av reformerna och insatserna kan utläsas t.ex. i form 

av andelen elever som får godkända betyg från grundskolan. 

För att säkerställa att de åtgärder som har vidtagits från 2007 

och framåt för att höja kunskapsnivån och öka måluppfyllelsen  

ger avsedd effekt behövs en bedömning av när man kan 

förvänta sig denna effekt.  

Uppdraget omfattar enbart grundskolan och motsvarande 

skolformer, dvs. grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. 

Studier visar att personer som misslyckas redan i grundskolan 

löper större risk för problem som arbetslöshet, psykosociala 

problem och kriminalitet senare i livet. Att tidigt stimulera 
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elever och vid behov ge stöd är därför ofta avgörande för hur 

deras fortsatta utbildning gestaltar sig. 

 

Utredaren ska  

 bedöma när de åtgärder som har vidtagits från 2007 och 

framåt för att höja kunskapsnivån och öka måluppfyllelsen i 

grundskolan och motsvarande skolformer kan förväntas få 

avsedd effekt. 

Uppdraget att analysera förutsättningarna för utvärdering 

Både i den nationella och internationella debatten om offentlig 

förvaltning utgör utvärdering av reformer ett aktuellt tema. 

Styrutredningen konstaterade 2007 i betänkandet Att styra 

staten – regeringens styrning av sin förvaltning (SOU 2007:75) 

att regeringen, utöver den löpande information som 

myndigheterna tar fram, behöver information för mer eller 

mindre omfattande omprövningar av politiken. Inom EU, 

OECD och flera enskilda länder pågår också en diskussion om 

hur användningen av utvärderingar kan öka och hur 

utformningen av offentlig verksamhet i högre grad ska kunna 

baseras på kunskap. 

Det omfattande reformarbetet när det gäller framför allt den 

svenska barn- och ungdomsutbildningen innebär att behovet av 

utvärderingar inom utbildningsområdet har förstärkts. 

Utbildning har stor betydelse för enskilda individer och för 

deras ställning på arbetsmarknaden. I ett vidare perspektiv är 

utbildningsväsendet också viktigt för tillväxt, konkurrenskraft 

och sysselsättning. Områdets politiska och ekonomiska vikt 

medför att behovet av beslutsunderlag av hög kvalitet ökar.  

Inom utbildningsområdet har emellertid utvärderingen av 

reformer och politiska beslut under lång tid spelat en relativt 

undanskymd roll. Regeringen har därför från och med 2012 gett 

det tidigare Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

(IFAU) ett utvidgat uppdrag att även utvärdera effekter av olika 

reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet. Myndigheten 

har därmed också bytt namn till Institutet för arbetsmarknads- 

och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).  
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Ett antal faktorer kan påverka möjligheten att utvärdera 

reformer, t.ex. sättet att genomföra reformerna. Utvärderingen 

av de reformer som genomförs underlättas dessutom om det 

finns lätt tillgängliga och tillförlitliga data. Skolverket är 

statistikansvarig myndighet för skolväsendet och samlar in en 

mängd information om barn och elever, lärare, resultat på 

nationella prov och betyg liksom kostnadsstatistik. I databasen 

SIRIS, där information kan fås uppdelat på skolnivå, finns 

utöver statistisk information, också kvalitetsredovisningar, 

information om statsbidrag samt resultat av Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning och tillsyn och anmälningar. 

 

Utredaren ska  

 utreda vilka relevanta data som behövs för att i ökad 

utsträckning kunna utvärdera reformer inom de 

obligatoriska skolformerna, dvs. grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan,  

 om det behövs, lämna författnings- eller andra förslag för 

att öka tillgången till sådana data, och 

 belysa hur reformer inom de obligatoriska skolformerna bör 

genomföras för att underlätta utvärdering av reformerna. 

Samråd och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska samråda med Statens skolverk, IFAU och övriga 

berörda myndigheter inom skolområdet. Utredaren ska också 

samråda med andra relevanta myndigheter och organisationer.  

Utredaren ska senast den 30 april 2013 redovisa den del som 

avser att bedöma när åtgärderna för att höja kunskapsnivån och 

öka måluppfyllelsen i grundskolan kan förväntas få avsedd 

effekt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 november 

2013. 

(Utbildningsdepartementet) 


