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0 Allmänna uppgifter 
 

0.1 Ämnesområde 

Utbildning och forskning 

0.2 Statistikområde 

Skolväsende och barnomsorg 

0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 

Ja 

0.4 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.sandström@skolverket.se 
 

0.5 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 
 
 

0.6 Uppgiftsskyldighet 

Skyldighet att lämna uppgifter gäller enligt SKOLFS 2000:157. 
 

0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 § 
sekretesslagen (1980:100). 
 

0.8 Gallringsföreskrifter 

Primärmaterial (blanketter) makuleras efter 3 år. 
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0.9 EU-reglering 

Finns ej 

0.10 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. 
 

0.11 Statistikanvändning 

Användare är Skolverket (det nationella uppföljningssystemet, underlag för beslut om statsbidrag, 
den officiella statistiken), Utbildningsdepartementet, huvudmän för svenska utlandsskolor, svenska 
utlandsskolor m.fl. 
 

0.12 Uppläggning och genomförande 

Uppgifter om elever och lärare samlas in på blanketter som sänds in av rektorer för svenska 
utlandsskolor, huvudmän för handledning vid distansundervisning och huvudmän för 
kompletterande svensk undervisning.  
 

0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Finns ej. 
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1 Översikt 
 

1.1 Observationsstorheter  

Uppgifter samlas in om elever i reguljär utbildning, elever i annan utbildning, tjänstgörande lärare 
och svenska skolor i utlandet. 
Följande variabler samlas in för: 
 
Elever i reguljär utbildning 
Skola 
Skolform 
Årskurs 
Kön 
Födelseår (endast för elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1) 
Behörighet 
Nationalitet 
Studieväg (endast för elever i gymnasieskolan) 
 
Elever i annan utbildning 
Skola 
Antal elever per skolform 
Antal elever per skolformsnivå 
Antal behöriga/obehöriga 
 
Tjänstgörande lärare 
Skola 
Kön 
Lärarkategori 
Tjänstgöringsomfattning 
Pedagogisk utbildning (svensk, utländsk eller saknar) 
 
Skolor 
Land 
Ort 
Antal rektorer/övriga skolledare 
Antal lärarveckotimmar per skolform 
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1.2 Statistiska målstorheter 

 
Objektgrupp Variabel Mått 
Population Indelning i 

redovisningsgrupper 
  

Elever i 
reguljär 
utbildning 

Världsdel, skola, 
skolform, årskurs 

Kön, behörighet, 
nationalitet 

Antal, andel 

Elever i annan 
utbildning 

Distansundervisning, 
Kompletterande 
svensk undervisning, 
skolform, behörighet

 Antal 

Tjänstgörande 
lärare 

Världsdel, skola, 
lärarkategori 

Kön, 
tjänstgörings-
omfattning, 
pedagogisk 
utbildning 

Antal, andel 

Svenska skolor 
i utlandet 

Världsdel, Skolform  Lärarvecko-
timmar per elev 

 

1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 

Statistik om svensk utbildning i utlandet återfinns under Skolverkets serie ”Barn elever och personal 
– Riksnivå, Del 2” samt i rapporterna ”Svenska utlandsskolor i siffror” och ”Beskrivande data om 
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning”. Rapporterna finns tillgängliga 
på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se). Dessutom finns statistiken i SCB:s egna publikationer 
”Statistisk årsbok” och ”Utbildningsstatistisk årsbok”.  
 

1.4 Dokumentation och metadata 

Statistiken finns dokumenterad i Beskrivning av statistiken med kvalitetsdeklaration samt enligt 
SCB:s dokumentationsmallar. 
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2 Uppgiftsinsamling 
Uppgiftslämnare är samtliga svenska skolor i utlandet. 
 

2.1 Ram och ramförfarande 

Ramen utgörs av Skolverkets förteckning över svenska skolor i utlandet som fått beslut om 
statsbidrag. 
  

2.2 Urvalsförfarande 

Undersökningen är en totalundersökning. 
 

2.3 Mätinstrument 

Uppgifterna inhämtas via 5 st. olika pappersblanketter (bifogas)  som skickas ut via brev till 
skolorna. 
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SKOLVERKET

Elevstatistik, svensk utlandsskola Dnr 33-04:2399
Grundskola

Land:             Skola:

Elever i reguljär utbildning den 15 oktober 2004

Löpnr. Årskurs Kön Födelseår
(se instruk- F/P för elev i Obe-
tioner) förskole- A1 A2 A3a A3b A3c A3d A4 A5 A6 B7 hörig Finsk Norsk Annan

klass och
åk 1

Telefon:
Uppgiftslämnare: Fax:

e-mail:

Instruktioner Minst en av deras vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem 
vistas i utlandet på grund av:

Beträffande definitioner se även SKOLFS 2003:24.
A1  Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation.

Barn som deltar i förskoleverksamhet ska inte tas med. Statsbidrag utgår A2  Tjänstgöring vid en internationell organisation
endast för elever i förskoleklass och årskurserna 1-9. A3  Tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen

        a.  tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person,
En rad används för varje elev. Även elever som är tillfälligt frånvarande,         b.  tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över
t.ex. på grund av sjukdom, tas med.              vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande,

        c.  tillfällig tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person 
Årskurs: Ange F för elev i förskoleklass eller vilken årskurs eleven tillhör.              som bedriver verksamhet i Sverige, eller
Elever som deltar i förskoleverksamhet ska inte tas med.         d.  en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk

             person.
Kön:  Skriv F (flicka) eller P (pojke). A4  Studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier 

        eller lön.
Kategorier:  Anges endast för svensk elev. Markera med kryss vilken A5  Kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror, 
behörighetskod som gäller för eleven.         eller

A6  Verksamhet i utlandet som övrigt bedöms väsentlig för det svenska
        samhället.
B7  Synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.

För obehörig svensk elev sätts ett kryss i kolumnen "Obehörig".

Födelseår:  Anges endast för elever i förskoleklass och årskurs 1.

Nationalitet:  Om eleven har en annan nationalitet än svensk, sätts ett kryss 
i tillämplig kolumn.

Behörighet (svenska elever) Annan nationalitet
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SKOLVERKET

Elevstatistik, svensk utlandsskola Dnr 33-04:2399
Gymnasieskola

Land:             Skola:

Elever i reguljär utbildning den 15 oktober 2004

Löpnr. Årskurs Kön Studieväg Obe-
F/P A1 A2 A3a A3b A3c A3d A4 A5 A6 B7 hörig Finsk Norsk Annan

Telefon:
Uppgiftslämnare: Fax:

e-mail:
Instruktioner Minst en av deras vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem

vistas i utlandet på grund av:
Beträffande definitioner se även SKOLFS 2003:24.

A1  Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation.
En rad används för varje elev. Även elever som är tillfälligt frånvarande, A2  Tjänstgöring vid en internationell organisation
t.ex. på grund av sjukdom, tas med. Elever som endast deltar i IB- A3  Tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen
utbildning tas inte med.         a.  tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person,

        b.  tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över
Årskurs: Ange vilken årskurs eleven tillhör.              vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande,

        c.  tillfällig tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person 
Kön:  Skriv F (flicka) eller P (pojke).              som bedriver verksamhet i Sverige, eller

        d. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk
Studieväg: Följande förkortningar används. person

A4  Studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier 
NV = Naturvetenskapsprogrammet        eller lön.
NVNA = NV, gren Naturvetenskap A5  Kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror, 
SP = Samhällsvetenskapsprogrammet         eller
SPEK = SP, Ekonomisk gren A6 Verksamhet i utlandet som övrigt bedöms väsentlig för det svenska
SPHU = SP, Humanistisk gren         samhället.
SPSA = SP, Samhällsvetenskaplig gren B7  Synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.

Om eleven går på en annan studieväg, än de här uppräknade, skrivs För obehörig svensk elev sätts ett kryss i kolumnen "Obehörig".
studievägens namn i klartext.

Nationalitet: Om eleven har en annan nationalitet än svensk, sätts ett kryss 
Kategori: Anges endast för svensk elev. Markera med kryss vilken i tillämplig kolumn.
behörigetskod som gäller för eleven.

Obs! För elever i kategori B7 ska intyg från läkare, kurator eller psykolog 

Behörighet (svenska elever) Annan nationalitet
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SKOLVERKET

Elevstatistik, svensk utbildning i utlandet Dnr 33-04:2400

Handledning vid distansundervisning

Land:       Skola:

Antal elever den 15 oktober 2004 som får Behöriga Övriga
handledning vid distansundervisning
Grundskolenivå
Gymnasienivå
Totalt

Uppgiftslämnare :      Telefon:
     Fax:
     e-mail:

Instruktioner

Beträffande definitioner se även SKOLFS 2003:24.

Som behörig elev räknas vid redovisning av elever  som får handledning vid distansundervisning de elever som uppfyller i 30 § i
Förordning om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar (SFS 1994:519) angivna villkor för att få inräknas i under-
laget för statsbidrag till handledning vid distansundervisning. Eventuella "obehöriga" elever som får handledning redovisas i kolumnen 
"Övriga".

Distelev.xls
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SKOLVERKET

Elevstatistik, svensk utbildning i utlandet                                                                                                         Dnr 33-04:2403

Kompletterande svensk undervisning

Land:            Skolförening:

Antal elever den 15 oktober 2004 som deltar i Behöriga Övriga
kompletterande svensk undervisning
Grundskolenivå
Gymnasienivå
Totalt

Uppgiftslämnare: Telefon:
Fax:
e-mail:

Instruktioner

Beträffande definitioner se även SKOLFS 2003:24.

Som behörig elev räknas vid redovisning av elever som deltar i kompletterande undervisning i svenska  de elever som uppfyller i 24 § första 
stycket 3 och fjärde stycket (gäller utlandsskolor, se omstående sida) eller 33 § (gäller övriga huvudmän, se omstående sida) i Förordning om  
statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, SFS 1994:519, angivna villkor för att få medräknas i underlaget för stats-
bidrag till nämnd utbildning. Eventuella "obehöriga" elever som får undervisning i kompletterande svenska redovisas i kolumnen "Övriga". 

Obs! Elever som erhållit bidrag till material för distansstudier i svenska är ej behöriga till statsbidrag för kompletterande svensk undervisning.
Uppgift om dessa lämnas under "Övriga".

För svensk utlandsskola med reguljär undervisning Övriga huvudmän för kompletterande svensk undervisning

Utdrag ur Förordning om statsbidrag till utbildning av Utdrag ur Förordning om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska 
barn och ungdomar, SFS 1994:519, 24 § första stycket 3 och barn och ungdomar, SFS 1994:519, 33 §:
fjärde stycket:

Till en annan huvudman för kompletterande svensk undervisning än 
för kompletterande svensk undervisning i förhållande till det antal huvudmannen för en svensk utlandsskola lämnas statsbidrag till 
elever i denna undervisning vid skolan som inte deltar i den kostnader för dels lärarlöner, dels godtagbart undervisningsmaterial
reguljära utbildningen vid skolan eller i av svenska staten under- för eleverna, om antalet elever uppgår till minst åtta. Bidrag lämnas 
stödd undervisning i svenska vid någon annan skola under för- för varje elev som deltar i sådan undervisning, om eleven inte deltar i 
utsättning att eleven uppfyller de krav som anges i fjärde stycket. någon annan av svenska staten understödd undervisning i svenska.

För att bidrag skall lämnas gäller att minst en av elevens vårdnads-
För att en skola skall få bidrag för en elev enligt första stycket 3 havare, eller om eleven är myndig en av föräldrarna, är svensk med-
gäller att minst en av elevens vårdnadshavare, eller om eleven är borgare och använder i sitt umgänge med eleven svenska som det
myndig en av föräldrarna, är svensk medborgare och använder i dagliga umgängesspråket. Vidare skall eleven ha grundläggande 
sitt umgänge med eleven svenska som det dagliga umgängesspråket. kunskaper i svenska språket. Statsbidrag kan lämnas från och med
Vidare skall eleven ha grundläggande kunskaper i svenska språket. det kalenderår eleven fyller sex år till och med det kalenderår eleven 
Statsbidrag kan lämnas från och med det kalenderår eleven fyller fyller tjugo år.
sex år till och med det kalenderår eleven fyller tjugo år.
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SKOLVERKET

Lärarstatistik, svensk utlandsskola Dnr 33-04:2399

Land:           Skola:

Mätvecka: Vecka 42, 2004

Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Kompletterande Handledning vid
Kv M Kv M (reguljär (reguljär svensk distansunder-

undervisn.) undervisn.) undervining visning

Löpnummer Lärarkategori 4) Kv M Minst 40 % av Mindre än 40 % Har svensk Har utländsk Saknar lärar-
heltidstjänst av heltidstjänst lärarutbildning lärarutbildning utbildning

Uppgiftslämnare: Telefon:
Fax:
e-mail:

Instruktioner

Beträffande definitioner se även SKOLFS 2003:24.

1)  Övriga skolledare är andra skolledare än rektor t.ex. studierektor, 4)  Lärarkategorier.
      biträdande rektor.

      Följande förkortningar används
2)  De timmar som ska redovisas är de timmar/vecka som läraren       F = Förskollärare
      enligt arbetsgivarens beslut är skyldig att undervisa. Den tid som       LL = lågstadielärare
      läraren ägnar åt andra arbetsuppgifter ska inte redovisas. Om       ML = mellanstadielärare
      lärarens undervisningstid varierar mellan olika veckor, ska en       GL1-7 = grundskollärare för årskurserna 1-7
      "medelvecka" beräknas.       GL4-9 = grundskollärare för årskurserna 4-9

      A = adjunkt/ämneslärare
      Timredovisningen ska avse timmar om 40 minuter (40-minuters-       Övr. = övriga lärare
      lektion)/vecka. Om skolan tillämpar en annan lektionslängd får
      en omräkning göras. Obs! Endast en kategori ska anges för varje lärare.

3)  Som tjänstgörande lärare räknas samtliga personer som under- 5)  Markera med kryss i tillämplig kolumn.
      visar minst en timme under mätveckan. Även lärare som är tillfälligt
      frånvarande, t.ex. på grund av sjukdom, tas med. Tillfälligt 
      anställda lärare dvs. lärare som är anställda för högst en månad
      ska dock inte tas med. Lärare som är helt tjänstlediga under hela
      höstterminen ska inte heller tas med.

lärarstat.xls

Total undervisningsvolym (antal lärartimmar om 40 minuter/vecka) 2)Antal rektorer

Tjänstgörande lärare 3) (en rad för varje lärare)
Kön 5)

Antal övriga
skolledare 1)

Lärarutbildning 5)Tjänstgöringens omfattning 5)

 



STATISTISKA CENTRALBYRÅN   12(36) 
 

UF0115_DO_2005 
05-12-22 11.09 

2.4 Insamlingsförfarande 

Utsändning, insamling av blanketter samt påminnelser sköts av Skolverket. Vissa av de insamlade 
uppgifterna används som underlag för beslut om statsbidrag till svensk utbildning i utlandet. 
Uppgifterna granskas därför av den enhet på Skolverket som bland annat arbetar med beslut om 
statsbidrag för dessa skolor. Blanketterna skickas därefter till SCB.

2.5 Databeredning 

Materialet från Skolverket dataregistreras och granskas både manuellt och maskinellt. Exempel på 
manuell granskning är att kontrollera att det finns lärare i de verksamheter som har elever och vice 
versa. Den maskinella granskningen ser till att samtliga variabler finns med och att de har giltiga 
värden. Vid felaktigheter/oklarheter i materialet kontaktas Skolverket som i sin tur vid behov tar 
kontakt med berörd skola. 
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3 Slutliga observationsregister 
 

3.1 Produktionsversioner 

Register 
Namn 
ELEVUPD 

Presentationstext 
Svensk utbildning i utlandet 

Beskrivning 
Svensk utbildning i utlandet innehåller uppg. om elever och lärare i 
svenska utlandsskolor, elever i kompletterande svenskundervisning och 
elever i distansundervisning med handledning. 

Registertyp 
survey, totalundersökning 

 
Version 
Namn 
ELEVUPD 

Presentationstext 
Svensk utbildning i utlandet 

Beskrivning 
Svensk utbildning i utlandet innehåller uppg. om elever och lärare i 
svenska utlandsskolor, elever i kompletterande svenskundervisning och 
elever i distansundervisning med handledning. 

Personregister 
nej 

Slutligt observationsregister 
ja 

 
Databas 
Namn 
Utland2004 

Första tid 
2005 

Senaste tid 
2005 

Presentationstext 
Svensk utbildning i utlandet, 2005 

Referenstid 
Läsår 

Beskrivning 
Svensk utbildning i utlandet innehåller uppgifter om elever och lärare i svenska utlandsskolor, elever i kompletterande svenskundervisning och elever i 
distansundervisning med handledning, 2005 
Tillgänglighet 
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Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Kan eventuellt utlämnas efter särskild prövning. 
 
 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Elever med handledning vid distansundervisning 
Objekttyp 
Skola 

Population 
Elever med handledning vid distansundervisning vid svenska utlandsskolor, läsåret 
2004/2005. 

Beskrivning 
Elever med handledning vid distansundervisning vid svenska utlandsskolor 

Antal tabellrader / poster 
13 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
skolkod Kod för identifiering 

av skolan 
Skolverket   ej summerbar  SkolKod05 

grundskolenivå, 
behöriga 

Antal elever som får 
handledn. vid 
distansstudier på 
grundskolenivå och 
som uppfyller villkor 
för 30 § i Förordningen 
om statsbidrag till 
utbildning av 
utlandssvenska barn o. 
ungdomar (SFS 
1994:519) 

   summerbar antal GrundskolaBehorighet 

grundskolenivå, övriga 
 
 

Elever som får 
handledn. vid 
distansstudier på 
grundskolenivå och 
som inte uppfyller 
villkor för 30 § i 

   summerbar antal GrundskolaOvriga 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Förordningen om 
statsbidrag till 
utbildning av 
utlandssvenska barn o. 
ungdomar (SFS 
1994:519) 

gymnasienivå, 
behöriga 

Antal elever som får 
handledn. vid 
distansstudier på 
gymnasienivå och som 
uppfyller villkor för 30 
§ i Förordningen om 
statsbidrag till 
utbildning av 
utlandssvenska barn o. 
ungdomar (SFS 
1994:519) 

   summerbar antal GymnasiekolaBehorig
het 

gymnasienivå, övriga Elever som får 
handledn. vid 
distansstudier på 
gymnasienivå och som 
inte uppfyller villkor 
för 30 § i Förordningen 
om statsbidrag till 
utbildning av 
utlandssvenska barn o. 
ungdomar (SFS 
1994:519) 

   summerbar antal GymnasiekolaOvriga 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Elever i förskoleklass och grundskola vid svenska utlandsskolor 
Objekttyp 
Skola 

Population 
Elever inskrivna i förskoleklass och grundskola vid svenska utlandsskolor, läsåret 
2004/2005. 
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Beskrivning 
Uppgifterna om elever i förskoleklass och grundskola ingår tillsammans med elever i gymnasieskolan 
i det som kallas reguljär undervisning vid svenska utlandsskolor. 

Antal tabellrader / poster 
897 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
skolkod Kod för identifiering 

av skola 
Skolverket   ej summerbar  SkolKod05 

löpnummer Numrering av posterna 
(eleverna) i tabellen 

   ej summerbar  Lopnummer 

årskurs Den årskurs eleven går 
i 

   ej summerbar  Arskurs05 

kön     ej summerbar  Kon 
födelseår 
 

Födelseår för de elever 
som går i förskoleklass 
eller grundskolans 
årskurs 1 

   ej summerbar  Fodelsear05 

behörighet Kod för vilken typ av 
behörighet eleven har - 
skolorna får statsbidrag 
för behöriga elever 

Skolverket   ej summerbar  Behorighet 

nationalitet Kod för vilken 
nationalitet eleven har 

Skolverket   ej summerbar  Nationalitet 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Elever i gymnasieskolan vid svenska utlandsskolor 
Objekttyp 
Skola 

Population 
Elever inskrivna i gymnasieskolan vid svenska utlandsskolor, läsåret 2004/2005. 

Beskrivning 
Uppgifterna om elever i gymnasieskolan ingår tillsammans med elever i förskoleklass och 
grundskolan i det som kallas reguljär undervisning vid svenska utlandsskolor. 

Antal tabellrader / poster 
274 
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Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
skolkod Kod för identifiering 

av skola 
Skolverket   ej summerbar  SkolKod05 

löpnummer Numrering av posterna 
(eleverna) i tabellen 

   ej summerbar  Lopnummer 

årskurs Den årskurs eleven går 
i 

   ej summerbar  Arskurs05 

kön     ej summerbar  Kon 
studievägskod Kod för 

gymnasieprogram 
   ej summerbar  Studievagskod05 

behörighet Kod för vilken typ av 
behörighet eleven har - 
skolorna får statsbidrag 
för behöriga elever 

Skolverket   ej summerbar  Behorighet 

nationalitet Kod för vilken 
nationalitet eleven har 

   ej summerbar  Nationalitet 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Elever i kompletterande svenskundervisning 
Objekttyp 
Skola 

Population 
Elever som hade kompletterande svenskundervisning vid svenska utlandsskolor, 
läsåret 2004/2005. 

Beskrivning 
Elever som hade kompletterande svenskundervisning vid svenska utlandsskolor 

Antal tabellrader / poster 
137 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
skolkod Kod för identifiering Skolverket   ej summerbar  SkolKod05 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
av skola 

grundskolenivå, 
behöriga 

Elever som får 
kompletterande 
svenskundervisning på 
grundskolenivå och 
som uppfyller villkor 
för 30 § i Förordningen 
om statsbidrag till 
utbildning av 
utlandssvenska barn o. 
ungdomar (SFS 
1994:519) 

   summerbar antal GrundskolaBehorighet 

grundskolenivå, övriga Elever som får 
kompletterande 
svenskundervisn. på 
grundskolenivå och 
som inte uppfyller 
villkor för 30 § i 
Förordningen om 
statsbidrag till 
utbildning av 
utlandssvenska barn o. 
ungdomar (SFS 
1994:519) 

   summerbar antal GrundskolaOvriga 

gymnasienivå, 
behöriga 

Elever som får 
kompletterande 
svenskundervisning på 
gymnasienivå och som 
uppfyller villkor för 30 
§ i Förordningen om 
statsbidrag till 
utbildning av 
utlandssvenska barn o. 
ungdomar (SFS 
1994:519) 

   summerbar antal GymnasiekolaBehorig
het 

gymnasienivå, övriga Elever som får 
kompletterande 
svenskundervisning på 

   summerbar antal GymnasiekolaOvriga 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
gymnasienivå och som 
inte uppfyller villkor 
för 30 § i Förordningen 
om statsbidrag till 
utbildning av 
utlandssvenska barn o. 
ungdomar (SFS 
1994:519) 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Skolledare och undervisningstimmar 
Objekttyp 
Skola 

Population 
Antal rektorer och övriga skolledare, antal lärartimmar vid svenska utlandsskolor, 
läsåret 2004/2005. 

Beskrivning 
Antal rektorer och övriga skolledare, antal lärartimmar vid svenska utlandsskolor 

Antal tabellrader / poster 
30 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
skolkod Kod för identifiering 

av skolan 
Skolverket   ej summerbar  SkolKod05 

antal rektorer, kvinnor Antal rektorer vid 
utlandssvenska skolor 
som är kvinnor 

   summerbar antal RektorKv 

antal rektorer, män Antal rektorer vid 
utlandssvenska skolor 
som är män 

   summerbar antal RektorM 

antal övriga skolledare, 
kvinnor 

Antal övriga skolledare 
vid utlandssvenska 
skolor som är kvinnor 

   summerbar antal SkolledareKv 

antal övriga skolledare, 
män 

Antal övriga skolledare 
vid utlandssvenska 

   summerbar antal SkolledareM 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
skolor som är män 

undervisningsvolym, 
grundskolan 

Total 
undervisningsvolym 
(antal lärartimmar om 
40 min/vecka) vid 
grundskola (reguljär 
undervisning) 

   summerbar antal UndervisningGrund 

undervisningsvolym, 
gymnasieskolan 

Total 
undervisningsvolym 
(antal lärartimmar om 
40 min/vecka) vid 
gymnasieskola 
(reguljär undervisning) 

   summerbar antal UndervisningGymnasi
et 

undervisningsvolym, 
kompletterande svensk 
undervisning 

Total 
undervisningsvolym 
(antal lärartimmar om 
40 min/vecka), 
kompletterande svensk 
undervisning 

   summerbar antal UndervisningKomp 

undervisningsvolym, 
handledning vid 
distansstudier 

Total 
undervisningsvolym 
(antal lärartimmar om 
40 min/vecka), 
handledning vid 
distansstudier 

   summerbar antal UndervisningDistans 

undervisningsvolym, 
förskoleklass 

Total 
undervisningsvolym 
(antal lärartimmar om 
40 min/vecka) vid 
förskoleklass (reguljär 
undervisning) 

   summerbar antal UndervisningFklass 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Lärare vid svenska utlandsskolor 
Objekttyp Population 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN      21(36) 
 
 
 
 
 

UF0115_DO_2005 
05-12-22 11.09 

Skola Lärare vid svenska utlandsskolor, läsåret 2004/2005 
Beskrivning 
Lärare vid svenska utlandsskolor 

Antal tabellrader / poster 
267 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
skolkod Kod för identifiering 

av skolan 
Skolverket   ej summerbar  SkolKod05 

lärarkategori Lärarkategori    ej summerbar  Lararkategori05 
kön Kön    ej summerbar  Kon 
tjänstgöringsomfattnin
g 

Tjänstgöringens 
omfattning i procent 

   ej summerbar  Tjansteomfattning 

lärarutbildning Lärarutbildning    ej summerbar  Lararutbildning 
 
 
 
Värdemängder 
Namn Beskrivning 
Arskurs05 Årskurs i förskoleklass, grundskolan eller gymnasieskolan 
Kod Benämning 
0 förskoleklass 
1 årskurs 1 
2 årskurs 2 
3 årskurs 3 
4 årskurs 4 
5 årskurs 5 
6 årskurs 6 
7 årskurs 7 
8 årskurs 8 
9 årskurs 9 
 
Namn Beskrivning 
Behorighet Behörighet anges endast för svensk elev. Minst en av deras vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem vistas i 
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utlandet på grund av olika skäl enligt nedan. 
Kod Benämning 
00 uppgift saknas 
01 tjänstgör vid en svensk myndighet eller organisation 
02 tjänstgör vid en internationell organisation 
03 tjänstgör vid ett företag som är svensk juridisk person 
04 tj.gör vid företag som är utl juridisk pers över vilken sv. juridisk pers har bestämmande inflytande 
05 tillfällig tj.göring vid ett företag som är utl. juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige 
06 en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person 
07 studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön 
08 kulturarbete på vilket vederbörande huvudsakliga försörjning beror 
09 verksamhet i utlandet som övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället 
10 synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden 
11 obehörig 
 
Namn Beskrivning 
Fodelsear05 Födelseår för elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1. Elever i övriga årskurser får värdet 00. 
Kod Benämning 
00 uppgift saknas 
96 1996 
97 1997 
98 1998 
99 1999 
 
Namn Beskrivning 
GrundskolaBehorighe
t 

Antal behöriga elever på grundskolenivå 

 
Namn Beskrivning 
GrundskolaOvriga Antal obehöriga elever på grundskolenivå 
 
Namn Beskrivning 
GymnasiekolaBehori
ghet 

Antal behöriga elever på gymnasienivå 
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Namn Beskrivning 
GymnasiekolaOvriga Antal obehöriga elever på gymnasienivå 
 
Namn Beskrivning 
Kon Kön 
Kod Benämning 
1 pojke, man 
2 flicka, kvinna 
 
Namn Beskrivning 
Lararkategori05 Lärarkategori 
Kod Benämning 
1 lågstadielärare 
2 mellanstadielärare 
3 grundskollärare för årskurserna 1-7 
4 grundskollärare för årskurserna 4-9 
5 adjunkt/ämneslärare 
6 övriga lärare 
7 förskollärare 
 
Namn Beskrivning 
Lararutbildning Visar vilken utbildning läraren har 
Kod Benämning 
1 har svensk lärarutbildning 
2 har utländsk lärarutbildning 
3 har både svensk och utländsk lärarutbildning 
4 saknar lärarutbildning 
 
Namn Beskrivning 
Lopnummer Löpnummer inom varje skola 
 
Namn Beskrivning 
Nationalitet Nationalitet för ej svenska elever 
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Kod Benämning 
1 Finsk nationalitet 
2 Norsk nationalitet 
3 Annan nationalitet 
 
Namn Beskrivning 
RektorKv Antal kvinnliga rektorer 
 
Namn Beskrivning 
RektorM Antal manliga rektorer 
 
Namn Beskrivning 
SkolKod05 Tresiffrigt id-nummer för svensk skola i utlandet. Första siffran anger världsdel och den andra och tredje siffran anger vilken 

skola. 
Kod Benämning 
100 Egham 
101 Larnaca 
102 Korfu 
103 Lausanne 
105 Antwerpen 
106 Brighton 
107 Bryssel 
109 Rethymnon/Chania 
110 London 
111 Culham 
112 Loutraki 
113 Wassenaar 
114 Zürich 
115 Paris 
116 Aix-en-Provence 
117 St Germain-en-Laye 
118 Ferney-Voltaire 
119 Valbonne 
120 Aten 
121 Thessaloniki 
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122 Rhodos 
123 Strasbourg 
124 Modena 
125 Haag 
127 Gerrard cross/London 
128 Kreta 
129 Kos 
130 Milano 
131 Rom 
132 Kalymnos 
133 Luxemburg 
134 Grenoble 
135 Cambridge 
137 Warszawa 
140 Lissabon 
141 Dublin 
142 La Roque S/Cèze 
144 Heraklion/Malia 
145 Genève 
147 Prag 
148 Basel 
149 Budapest 
150 Cobhamn 
152 Guildford 
153 Costa Blanca 
154 Alfas Del Pi 
155 Kensington 
157 Fuengirola 
159 Gran Canaria 
160 Barcelona-Sant Cuagat 
161 Madrid 
162 Las Americas 
163 Palma de Mallorca 
164 Paris (språklekstuga) 
165 Teneriffa 
167 Aachen 
168 Frankfurt/Oberursel 
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169 Luzern 
170 Berlin 
171 Kiel 
172 Frankfurt 
173 Lausanne 
174 Hamburg 
175 Köln 
176 Heidelberg 
177 München 
178 Stuttgart 
179 Düsseldorf 
181 München 
182 Nürnberg 
183 Marbella 
184 Haimhausen 
190 Wien 
192 Moskva 
193 Bonn 
194 Nueva Andalucia 
204 Peking 
205 Kobe 
210 Vientiane 
211 Abu Dhabi 
212 Shanghai 
213 Hanoi 
219 Muscat 
223 Dhaka 
224 Buraidah 
239 HongKong 
241 Tokyo 
260 Kuala Lumpur 
275 Riyadh 
280 Singapore 
283 Seoul 
292 Bangkok 
293 Chiang Mai 
298 Dubai 
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299 Medinah 
301 Gauteng 
302 Kairo 
320 Addis Abeba 
330 Nairobi 
350 Dar es Salaam 
361 Tunis/Sousse 
371 Lusaka 
384 Maputo 
395 Harare 
400 Mexico City 
401 Montreal 
402 Orange County 
403 Chicago 
404 Toronto 
405 Michegan, Detroit 
406 San Diego 
407 Seattle 
409 Philadelphia 
410 Washington D.C. 
411 Boston 
412 San Francisco 
413 New Jersey 
414 Los Angeles 
416 Fairfield, CT 
417 Calgary 
418 Ventura County 
420 San Rafael/Kalifonien 
421 Altanta, Georgia 
422 Plano 
423 Milwaukee 
425 Portland 
427 Greensboro 
428 Miami 
429 Silicon Valley 
430 Charlotte 
434 Salt Lake City 
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435 Santiago 
437 Phoenix 
438 New Olreans 
439 San Pedro 
442 Sacramento 
443 Hudson Valley 
444 Minnesota 
449 Curitiba 
451 Sao Paulo 
461 Managua 
470 Lima 
471 Pasco 
480 New York 
482 Vancouver 
510 Sydney 
512 Melbourne 
513 Canberra 
515 Brisbane 
 
Namn Beskrivning 
SkolledareKv Antal övriga kvinnliga skolledare 
 
Namn Beskrivning 
SkolledareM Antal övriga manliga skolledare 
 
Namn Beskrivning 
Studievagskod05 Studievägskod för de gymnasieprogram som erbjuds vid svenska utlandsskolor 
Kod Benämning 
03 Naturvetenskapsprogrammet 
04 Naturvetenskapsprogrammet 
05 Samhällsvetenskapsprogrammet 
88 Int. baccalaureate 
 
Namn Beskrivning 
Tjansteomfattning Tjänstgöringens omfattning 
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Kod Benämning 
1 minst 40 % av heltidstjänst 
2 mindre än 40 % av heltidstjänst 
 
Namn Beskrivning 
UndervisningDistans Antal lärartimmar om 40 minuter/vecka i handledning vid distansundervisning 
 
Namn Beskrivning 
UndervisningFklass Antal lärartimmar om 40 minuter/vecka i Förskoleklass (reguljär undervisning) 
 
Namn Beskrivning 
UndervisningGrund Antal lärartimmar om 40 minuter/vecka i grundskolan (reguljär undervisning) 
 
Namn Beskrivning 
UndervisningGymnas
iet 

Antal lärartimmar om 40 minuter/vecka i gymnasieskolan (reguljär undervisning) 

 
Namn Beskrivning 
UndervisningKomp Antal lärartimmar om 40 minuter/vecka i kompletterande svensk undervisning 
 

3.2 Arkiveringsversioner 
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3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången  
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4 Statistisk bearbetning och redovisning 
 

4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 

Statistiken redovisas i form av antal och andelar. Beräkning sker när det gäller antal 
lärarveckotimmar per elev och förändring av denna mot föregående läsår. 
 

4.2 Redovisningsförfaranden 

Statistik om svensk utbildning i utlandet återfinns under Skolverkets serie ”Barn elever och 
personal – Riksnivå, Del 2” samt i rapporterna ”Svenska utlandsskolor i siffror” och ”Beskrivande 
data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning”. Rapporterna finns 
tillgängliga på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se). Dessutom finns statistiken i SCB:s egna 
publikationer ”Statistisk årsbok” och ”Utbildningsstatistisk årsbok”.  
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5 Databehandlingssystem 
 

5.1 Systemöversikt och systemflöde 

 

5.2 Bearbetningar 

 

5.3 Databasmodell 
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5.4 Databastabeller och övriga datamängder 
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5.5 Databastillbehör 

5.6 Rapporter 
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5.7 Säkerhetsrutiner 

Säkerhetskopiering 
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6 Loggbok 
 
 


