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Vanliga frågor  

Ska vi inte besvara om barn i fritidshem är inskriven på obekväm 

tid i årets undersökning? 

Från och med hösten 2022 kommer uppgiften om barn som får omsorg 

under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds att samlas in från 

kommunen i en egen webblankett i undersökningen Förskola och 

pedagogisk omsorg: barn och personal per 15 oktober.  

Tidigare samlades denna uppgift in i blanketten över barn respektive 

elever i undersökningarna  

- Förskola och pedagogisk omsorg: barn och personal per 15 
oktober (www.scb.se/Forskola) 

- Grundskolan: elever per 15 oktober (www.scb.se/GrundElev) 
- Grundsärskolan: elever per 15 oktober 

(www.scb.se/GrundsarElev)  
- Specialskolan: elever per 15 oktober (www.scb.se/SpecialElev) 

 

Information om dessa förändringar har meddelats till 

systemleverantörer. Mer information om undersökningarna och deras 

förändringar kommer publiceras på respektive undersöknings 

uppgiftslämnarsida under augusti-september.  

 

Vilka elever ska rapporteras som berättigade till 

modersmålsundervisning?  

Förklaring om vilka elever som är berättigade till 

modersmålsundervisning i de respektive skolformerna kan ses på 

Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/regler-och-

ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning. 

Skolor och huvudmän har olika sätt att samla in information om elever 

som är berättigade till modersmålsundervisning. Vanligt är att 

uppgifterna samlas in genom att vårdnadshavare fyller i uppgifter om 

förekomst av annat modersmål på en blankett till skolan eller genom 

att det kommer in en ansökan om modersmålsundervisning till skolan. 

Uppgifter som inte finns i elevsystemet 

Vi har inte alla elevuppgifter i vårt elevsystem. Hur rapporterar vi 

då? 
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Skicka in uppgifterna ni har i elevsystemet via era 

inloggningsuppgifter. Hör sedan av er till vår uppgiftslämnare service 

på uls@scb.se , så får ni en separat inloggning att rapportera 

resterande elevuppgifter på. Det kan handla om elever med skyddad 

identitet eller uppgifter om språkval, stödåtgärder och fritidshem. 

Språkkoder 

Vi saknar en språkkod för ett språk. Hur rapporterar vi då? 

Hör av er till vår uppgiftslämnare service på uls@scb.se om ni inte 

hittar en specifik språkkod i dokumentet Språkkoder, så hjälper vi er att 

hitta en lämplig kod. 

Internationella enheter 

Vilka uppgifter ska rapporteras? 

Internationella skolenheter ska rapportera personnummer, 

skolenhetskod, skolenhetsnamn, årskurs, klassbeteckning samt 

uppgifter om fritidshem. Uppgifter om modersmål, språkval eller 

stödåtgärder behöver inte rapporteras 
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