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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 Beställare
Myndighet/organisation: Skolverket
Kontaktperson: Birgitta Andrén
Telefon: 08-723 32 28
Telefax: 08-723 32 26
e-post: birgitta.andren@skolverket.se
A.5 Producent
Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB)
Kontaktperson: Tore Andersson
Telefon: 019-17 60 57
Telefax: 019-17 70 82
e-post: tore.andersson@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Skyldighet att lämna uppgifter gäller enligt föreskrifter i SKOLFS 1992:8
(senast ändrade i 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).
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som
påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (1995:606) och
förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik.
A.8 Gallringsföreskrifter
Primärmaterialet (blanketterna) makuleras efter ca 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.
Uppgifter angående särvux-verksamheten har samlats in på likartat sätt sedan
1992. Insamlingen 1991 gjordes på uppdrag av Skolverket och liknade de
insamlingar som utförts av Skolöverstyrelsen åren 1988-1990.
A.11 Statistikanvändning
De viktigaste användarna är Skolverket (det nationella uppföljningssystemet
samt den officiella statistiken), Utbildnings- departementet, skolor, kommuner,
företag, forskare och massmedia. Uppgifterna i registret används också till den
internationella rapporteringen.
A.12 Uppläggning och genomförande
Särvux-registret är en totalundersökning med SCBs register över skolor som
ram.
Statistikinsamlingen sker genom att uppgiftslämnare på rektorsområden och
skolor uppdaterar och kompletterar av SCB återrapporterade fjolårsuppgifter.
Undersökningen görs 1gång per år med en bestämd mätvecka i oktober och
avser elever Skolverkets nationella uppföljningssystem. Uppgifterna hämtas
direkt från respektive skola på blanketter.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
Blanketterna kommer till stor del att vara förprintade med tidigare års
elevuppgifter och antalet variabler som uppgiftslämnarna behöver lämna vara
reducerat från 9 till 3.

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
1.1.1 Objekt och population
Populationen utgörs av elever i vuxenutbildning för utvecklingstörda
(SÄRVUX).
Antal objekt i populationen är ca 4 000.
1.1.2 Variabler
Skolkommun, kön, ålder, födelseland, hemkommun, utbildningsnivå,
undervisningstimmar, undervisningsgrupper och skolhuvudman.

1.1.3 Statistiska mått
Antal, andelar, summor, medelvärden, spridningsmått.
1.1.4 Redovisningsgrupper
Skolhuvudman, riket, län, skolkommun, hemkommun, ålder, kön,
utbildningsnivå.
1.1.5 Referenstider
1999-07-01 – 2000-06-30 med mätvecka 11-17 oktober 1999.
1.2 Fullständighet
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Särvuxregistret är en totalundersökning med SCBs register över utbildningsanordnare (rektorsområden) som utgångspunkt.
Den allmänna bedömningen är att såväl särvuxregistret som den statistik som
publiceras håller hög kvalitet.
2.2 Osäkerhetskällor
Viss undertäckning kan förekomma, framförallt i fråga om nytillkomna
utbildningsanordnare (rektorsområden).
2.2.1 Urval
Ej relevant.
2.2.2 Ramtäckning
2.2.3 Mätning
Uppgiftsinsamlingen görs via blanketter till utbildningsanordnare (rektorsområden).
De mätproblem som uppstår i undersökningen består huvudsakligen av att
uppgiftslämnarna feltolkar instruktioner eller brister i engagemang.
Dataregistreringsfel förhindras nästan helt genom validitetskontroller.
2.2.4 Svarsbortfall
Inget känt bortfall finns.
2.2.5 Bearbetning
Samtliga variabler på blankettnivå granskas maskinellt i samband med
dataregistrering. Ett stort antal blanketter rättas sedan efter kontakter med
uppgiftslämnarna. När allt material kommit in görs ytterligare granskning och
rättning på individnivå och kommunnivå. Kontroller görs t ex mot läraruppgifter
samt mot föregående års elevuppgifter.
2.2.6 Modellantaganden

Ej relevant.
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Ej relevant.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Årlig undersökning med mätvecka där 15 oktober ingår.
3.2 Framställningstid
Ca 4 månader.
3.3 Punktlighet
Publicering sker enligt publiceringsplan för Sveriges officiella statistik.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Referenstidpunkten har hela tiden varit en mätvecka i oktober. Från och med
1992 finns jämförbart material.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Statistik om vuxenutbildning för utvecklingstörda publiceras i Skolverkets olika
publikations- serier, t.ex. ”Barnomsorg och skola i siffror”, ”Barnomsorg och
skola jämförelsetal för skolhuvudmän” och ”Beskrivande data om barnomsorg
och skola”. Samtliga rapporter finns tillgängliga via Skolverkets hemsida på
internet. För 1993/94 och tidigare år finns statistiken publicerad i SCB:s
”Statistiska meddelanden”, serie U60. Statistik finns även i ”Statistisk Årsbok”
och ”Utbildningsstatistisk Årsbok” som båda utges av SCB.
5.2 Presentation
Tabeller, tablåer, diagram och text.
5.3 Dokumentation
Produktionsdokumentation, datamängdsbeskrivningar, post- och variabelbeskrivningar skall göras enligt dokumentationssystemet SCBDOK.
5.4 Tillgång till primärmaterial
SCB utför på beställning specialbearbetningar av primärmaterial.
5.5 Upplysningstjänster
Skolverket.

