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Riksrevisionen 2 

Tabell 1 Statistikprodukter som Skolverket har klassat som officiell statistik, avser 2021 

Produktnamn Officiell 
sedan 

Annan pedagogisk verksamhet: Barn och personal per 15 oktober 
UF0131  

2012 

Fritidshem: Elever och personal per 15 oktober UF0124  2009 

Förskola: Barn och personal per 15 oktober UF0130  2012 

Grundskolan: betyg årskurs 6 UF0132  2013 

Grundskolan: elever per 15 oktober UF0104  2005* 

Grundskolan: slutbetyg UF0101  2011 

Grundsärskolan: elever per 15 oktober UF0137  2019** 

Gymnasieskolan: elever per 15 oktober UF0103  2005* 

Gymnasieskolan: sökande och antagna UF0105  2005* 

Gymnasieskolans betygsuppgifter UF0102  2005* 

Gymnasiesärskolan: elever per 15 oktober UF0138  2019** 

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning UF0110  2007 

Komvux: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat UF0106 2006 

Kostnader för förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning UF0107  2006 

Nationella prov gymnasieskolan: resultat UF0128  2011 

Nationella prov årskurs 3: resultat UF0125  2010 

Nationella prov årskurs 6: resultat UF0129  2012 

Nationella prov årskurs 9: resultat UF0116  2003 

Pedagogisk personal (lärarregistret) UF0113  2006 

Specialskolan: elever per 15 oktober UF0122  2004 

Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat UF0115  2006 

Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och 
utbildningsresultat UF0108  

2006 

Anm.: * Senast tillgängliga databeskrivning som indikerar officiell statistik på SCB:s webbplats. 

** Ersatte tidigare sammanhållen redovisning av grund- och gymnasiesärskolan i produkt UF0121. 

Källa: Sveriges officiella statistik 2021, del 1 Årsrapport.  
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Riksrevisionen 3 

Tabell 2 Statsbidrag med inriktning på att stärka likvärdighet mellan skolor, avser 2021 

Namn på 
bidraget 

Ändamål Storlek Fördelning utifrån 

Statsbidrag för 
likvärdig skola 

utöka huvudmannens 
resurser för att stärka 
likvärdigheten och 
kunskapsutvecklingen 

6 230 miljoner 
kronor 

Socioekonomiskt 
indexet 

Statsbidrag för 
karriärstjänster 

öka läraryrkets 
attraktivitet genom 
bättre villkor samt 
utvecklings- och 
karriärmöjligheter 

1 852 miljoner 
kronor, varav 
410 miljoner kronor 
beräknas gå till 
skolhuvudmän med 
skolor med särskilt 
svåra förutsättningar 

Socioekonomi, 
(fördelningsnyckel 
för grundskolan, 
gymnasieskolan) 

Statsbidrag för 
lovskola 

undervisning under 
skollov för elever som 
inte uppnått eller 
riskerar att inte nå 
kunskapskraven 

250 miljoner kronor Ingen 
socioekonomisk 
fördelning 

Statsbidrag för 
lärarlyftet 

underlätta för lärare 
att komplettera sin 
behörighet och 
kompetens med 
kurser inom 
Lärarlyftet 

1 500 kronor per 
högskolepoäng och 
termin för kurser i 
sva och sfi 

1 000 kronor per 
högskolepoäng och 
termin för kurser i 
matematik och 
speciallärarutbildning 

500 kronor per 
högskolepoäng och 
termin för kurser i 
övriga ämnen.  

Ingen 
socioekonomisk 
fördelning 

Statsbidrag för 
läxhjälp till 
skolhuvudmän 

att ordna hjälp med 
läxor eller annat 
skolarbete utanför 
ordinarie 
undervisningstid 

484,3 miljoner 
kronor 

Fördelningsnyckel 
för grundskolan 

Källa: Webbplatsen Statsbidrag - Skolverket 2022-02-21. 
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