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Utbildningsutskottet beslutade den 16 juni 2015 att utskottet skulle resa till Storbritannien i september 

2015. Syftet med resan fastställdes av utskottet enligt följande. 

 

Syftet med resan är att studera utbildnings- och forskningssystemen. Utskottet vill bl.a. informera 

sig om hur skolor arbetar med elever med behov av särskilda stödinsatser. Utskottet önskar också 

informera sig om hur forskningssystemet främjar forskningens kvalitet och nyttiggörande. 

 

Besöket inleddes med ett besök på UK Higher Education International Unit. Organet har i uppdrag att 

arbeta för att stödja utvecklingen och hållbarheten av den brittiska högre utbildningens inflytande och 

konkurrenskraft i en global miljö. Organet representerar även brittisk högre utbildning i Europa och 

internationellt, bl.a. inom EU och den s.k. Bolognaprocessen. Under mötet fick utskottet bl.a. en 

redogörelse för den positiva påverkan universiteten i Storbritannien har för ekonomin, samhället och 

individerna. Utskottet informerades också om ett system för att bedöma kvaliteten på forskningen i 

Storbritanniens högskolor (the Research Excellence Framework, REF). Utskottet mötte därefter 

representanter från den svenska ambassaden och fick då en informativ briefing om den politiska 

situationen i Storbritannien.   

 

Utskottet besökte under sin andra dag det brittiska utbildningsdepartementet, Department for 

Education (DfE) och informerades där om de frågor som departementet prioriterar, bl.a. ett program 

för att göra om skolor med en stor andel sociekonomiskt svaga elever till s.k. akademiskolor. Under 

mötet diskuterades också bl.a. Storbritanniens resultat i PISA-undersökningen och behoven av att 

förbättra undervisningen i matematik och språk. Vidare fick utskottet en redogörelse för ett program 

för att förbättra lärarkvaliteten. Utskottet fick även ta del av skolminister Nick Gibbs syn på det 

brittiska utbildningssystemet. Representanter från Ofsted, som är Storbritanniens motsvarighet till 

Skolinspektionen, redogjorde för verksamheten med att inspektera skolor och förklarade att man 

fokuserar på resultatet och inte på hur lärarna undervisar. Ofsted informerade också om hur man 

arbetar med att stödja skolor som är i behov av att förbättra sina resultat och om planerade framtida 

kvalitetsförbättringar av verksamheten.   

 

Utskottet besökte även det brittiska parlamentet och fick där utbyta erfarenheter med representanter 

från Education Select Committee, som ansvarar för att övervaka politik, administration och utgifter för 

det brittiska utbildningsdepartementet samt dess associerade organ och verksamheter. Prioriterade 

frågor var bl.a. de s.k. akademiskolorna och friskolorna.   

 

Besökets tredje dag delade utskottet upp sig i två grupper för att göra studiebesök på två 

högstadieskolor, St George´s Catholic School och Westminister Academy. Bägge skolorna är s.k. 

akademiskolor med en hög andel elever från socioekonomiskt svagare familjer och har fått 

utmärkelsen ”Outstanding School” av Ofsted. Lärare som gått igenom programmet Teach First deltog 

under besöken och utskottets ledamöter fick möjlighet att samtala med lärare och elever samt närvara 

under lektioner. Slutligen besökte utskottet King’s College, University of London och informerades 

bl.a. om arbetet med breddad rekrytering och internationalisering.  

 

Utskottets sammanfattande bedömning är att resan till Storbritanniens uppfyllde det på förhand 

uttalade syftet med resan.  
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Tisdagen den 8 september 

 

15.00-17.00 Möte med UK Higher Education International Unit 
 

17.30-18.30 Briefing om det politiska läget i Storbritannien av representant från den svenska 

ambassaden 

  

Onsdagen den 9 december 

 

9.15-10.00 Möte med Department for Education 

 

10.00-11.00 Möte med Nick Gibb, Minister of State for Schools 

 

11.00-12.00 Möte med Ofsted (motsvarigheten till Skolinspektionen) 

 

12.05-12.55 Möte med Department for Education 

 

16.00 Möte med Education Select Committee i det brittiska parlamentet 

 

19.30 Gemensam middag  
  

Torsdagen den 10 september 

 

9.00-11.00 Grupp 1: Studiebesök på St George’s Catholic School (motsvarande 

högstadieskola) 

 

Grupp 2: Studiebesök på Westminster Academy (motsvarande högstadieskola) 

 

13.00-15.00 Studiebesök på King’s College, University of London 
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Utöver ledamöter deltog tre tjänstemän från utbildningsutskottets kansli. 


