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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Utbildning och forskning
A.2 Statistikområde
Skolväsende och barnomsorg
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
A.4 Ansvarig
Myndighet/organisation: Skolverket
Adress: 106 20 Stockholm
Kontaktperson: Christina Sandström
Telefon: 08-52 73 32 28
Telefax: 08-52 73 32 26
E-post: christina.sandstrom@skolverket.se
A.5 Producent
Myndighet/organisation: SCB
Adress: 701 89 Örebro
Kontaktperson: Åza Törnkvist
Telefon: 019-17 68 70
Telefax: 019-17 70 82
E-post: aza.tornkvist@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Skyldighet att lämna uppgifter gäller enligt SKOLFS 2000:157.
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).
A.8 Gallringsföreskrifter
Primärmaterial (blanketter) makuleras efter 3 år.
A.9 EU-reglering
Finns ej.
A.10 Syfte och historik
Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för
skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av
skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på
nationell och lokal nivå. Vissa av uppgifterna används också som underlag för
Skolverkets beslut om statsbidrag till svenska skolor i utlandet m.m.

Den första statistikinsamlingen gjordes hösten 1994. Tidigare användes vissa
uppgifter som hämtats från ansökningar om statsbidrag som statistikuppgifter.
A.11 Statistikanvändning
Användare är Skolverket (det nationella uppföljningssystemet, underlag för
beslut om statsbidrag, den officiella statistiken), Utbildningsdepartementet,
huvudmän för svenska utlandsskolor, svenska utlandsskolor m.fl.
A.12 Uppläggning och genomförande
Uppgifter om elever, lärare och skolor samlas in på blanketter som sänds in av
rektorer för svenska utlandsskolor, huvudmän för handledning vid
distansundervisning och huvudmän för kompletterande svensk undervisning.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
Finns ej.

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
1.1.1 Objekt och population
Populationen utgörs av elever i reguljär utbildning vid svenska utlandsskolor,
lärare vid svenska utlandsskolor, skolor i utlandet med elever som får
handledning vid distansundervisning och skolor i utlandet med elever som deltar
i kompletterande svensk undervisning.
Läsåret 2004/05 var antalet objekt i populationen ca. 1600.
1.1.2 Variabler
Elever: kön, årskurs, behörighet, nationalitet, ålder (elever i förskoleklass och år
1 grundskolan), studieväg i gymnasieskolan.
Lärare: kön, lärarkategori, tjänstgöringens omfattning, pedagogisk utbildning.
Skolor: antal elever med handledning vid distansstudier fördelat på nivå och
behörighet, antal elever i kompletterande svensk undervisning fördelat på nivå
och behörighet, antal rektorer fördelat på kön, antal övriga skolledare fördelat på
kön, antal undervisningstimmar per skolform.
1.1.3 Statistiska mått
Antal, andelar och summor
1.1.4 Redovisningsgrupper
Svenska utlandsskolor
Huvudmän för kompletterande svensk undervisning
Huvudmän för handledning vid distansundervisning
1.1.5 Referenstider

2004-07-01 – 2005-06-30 med 2004-10-15 som mättidpunkt vad gäller uppgifter
om elever och veckan 11-17 oktober som mättidpunkt vad gäller lärare.
1.2 Fullständighet
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Insamlingen är en totalundersökning. Uppgifterna bedöms generellt sett hålla
hög kvalitet.
2.2 Osäkerhetskällor
2.2.1 Urval
Ej relevant
2.2.2 Ramtäckning
Uppgifterna täcker in hela populationen.
2.2.3 Mätning
Mätproblem kan uppstå genom att uppgiftslämnarna feltolkar föreskrifter och
instruktioner.
2.2.4 Svarsbortfall
Inget känt bortfall.
2.2.5 Bearbetning
Samtliga uppgifter om elever, lärare och skolor granskas manuellt.
Granskningen görs dels av enheten för fristående skolor och utlandsskolor vid
Skolverket, eftersom många uppgifter även ska användas för beslut om
statsbidrag, dels av SCB. I tveksamma fall tas kontakt med uppgiftslämnarna. I
några fall har kompletteringar begärts in från uppgiftslämnarna. Vissa logiska
kontroller sker även vid registrering av materialet.
2.2.6 Modellantaganden
Ej relevant
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Ej relevant
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Årlig undersökning.
3.2 Framställningstid
5 månader
3.3 Punktlighet
Publicering sker enligt publiceringsplan för serien Sveriges officiella statistik
och annan statistik.

4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Vid jämförelse av uppgifterna såväl mellan de olika skolorna som över tid, bör
man vara medveten om att det kan finnas olika förklaringar till de skillnader
som materialet visar. Förutsättningarna varierar från skola till skola och det kan
också, trots kvalitetskontroll av materialet, finnas brister i statistiken som ger
upphov till dessa skillnader. Dessutom är elevantalet på många skolor mycket
lågt, vilket medför att enskilda elever kan påverka redovisade uppgifter avsevärt.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
Statistiken motsvarar i tillämpliga delar den statistik som samlas in om svenska
förskoleklass, grund- och gymnasieskolor.
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Statistiken publiceras i Skolverkets rapporter ”Barn, elever och personal Riksnivå”, ”Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola
och vuxenutbildning” och ”Svenska utlandsskolor i siffror”. Rapporterna finns
tillgängliga via Skolverkets hemsida (internet).
Statistik finns även i ”Utbildningsstatistisk årsbok” och ”Statistisk årsbok” som
båda ges ut av SCB.
5.2 Presentation
Tabeller på olika nivåer (lägst skolnivå) beroende på hur uppgifterna publiceras,
text och diagram.
5.3 Dokumentation
Dokumentation över variabler och mått finns i nämnda publikationer och
beträffande variabler också i SKOLFS 2000:157.
5.4 Tillgång till primärmaterial
Blanketterna sparas på SCB i 3 år.
5.5 Upplysningstjänster
Vid frågor om statistiken kontakta Åza Törnkvist, telefon 019-17 68 70 eller via
e-post aza.tornkvist@scb.se.
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