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Fortsatt stora brister
i skolan
Grundskolan och gymnasiet i Sverige har förbättrats

en aning de senaste åren enligt Skolverket. Men till

målen är det ännu långt.

På tisdagen redovisade verket sin lägesbedömning 2004 över
förskola, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning.

Verket konstaterar att det finns brister på alla områden, trots
mindre förbättringar, som både staten, kommunerna och berörda
chefer behöver uppmärksamma.

Var fjärde elev i grundskolan får inte godkänt i alla ämnen, en
nivå som inte förbättrats sedan det målrelaterade
betygssystemet infördes 1997/98. Stora skillnader i betyg
kvarstår mellan pojkar och flickor och mellan etniska grupper,
vilket verket finner oacceptabelt.

Rektorer och lärare har dålig kunskap om betygssystemet,
konstateras vidare.

Hälften av rektorerna i den kommunala skolan har inte gått den
statliga rektorsutbildningen, skriver Skolverket i ett
pressmeddelande.

Enbart 83 procent av lärarna i de kommunala grundskolorna
hade lärarexamen, och motsvarande siffra i friskolorna stannar
vid 65 procent. Knappt sju av tio lärare som undervisar i
matematik och svenska i årskurs sju till nio hade både
lärarutbildning och utbildning i ämnet.

Inom förskolan ökar andelen barn som har behov av särskilt
stöd, vilket tycks bero på ökande gruppstorlekar, enligt
Skolverket. Kommunerna tar dock liten hänsyn till skiftande
förutsättningar när resurserna fördelas.

Skolan

Skolverket vill ha betyg tidigare
Föräldrar ska få bestämma om skolstart
Psykologi hotat skolämne
Svenskarna vill ha disciplin i skolan
Elevers fingeravtryck blir fall för kammarrätten
Stopp för taktikval på gymnasiet
Skolutflykter ska bli gratis
Rekordmånga studenter straffade för fusk
20 bråkiga elever flyttas från skola
KU-kritik mot skolministern
Polisen kräver nolltolerans i skolan
Mobbare stängs av från skolan i tre terminer
Gymnasium köper ut lärare för miljoner
Olagligt stänga av bråkiga elever
Nya lärarutbildningen får underkänt
Lärare kan få rätt att beslagta mobiler
Politisk strid om lärarutbildningen
Nytt avtal för lärarna är klart
Datainspektionen stoppar fingeravläsning i skolmatsalar
Skolministern vill ha prov redan i ettan
Fler med utländsk bakgrund börjar på högskolan
Elever ska få överklaga betyg
Baylan: Kommunerna ska skydda elever
Lärare slogs med elev - frias av tingsrätten i Varberg
Elever i mellanstadiet saknar arbetsro
Halvspråkiga barn får skolproblem
Inget stopp för religiösa friskolor
Fortsatt stora brister i skolan
Allt färe elever i grundskolan - Tusen skolor kan försvinna
Sponsrade skolböcker på Stockholmsgymnasier
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