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Utbildningsutskottets studieresa till Skottland den 28–30 augusti 
2017  
 
Utbildningsutskottet beslutade den 1 juni 2017 att genomföra en resa till Skottland i augusti 2017 
(prot. 2016/17:42). Syftet med resan fastställdes av utskottet enligt följande. 
 

Syftet med resan är att studera styrningen av skolan samt skolreformer, bl.a. annat rörande lärare, 
skolutveckling och skolinspektion. 
 

 
Redogörelse för resan 
 
Studiebesöken i Skottland omfattade städerna Edinburgh och Glasgow under tiden den 28–30 augusti 
2017. 
 
Inledningsvis besökte utskottet Education Scotland som är ett verkställande organ för den skotska 
regeringen, med uppgift att förbättra kvaliteten på landets utbildningssystem. Utskottet fick en 
inledande introduktion till utbildningssystemet i Skottland. Det informerades även bl.a. om den 
skotska läroplanen Curriculum for Excellence och om inspektionsverksamheten. Därefter följde ett 
besök hos the General Teaching Council for Scotland (GTC), som är ett självständigt råd med 
företrädare för olika intressen, bl.a. lärare (i majoritet), myndigheter och kommuner. Rådet ansvarar 
för att utfärda lärarlegitimationer och professionella standarder för lärare. Frågor som behandlades var 
kvalifikationskrav för lärare och program som lärare i Skottland måste genomföra vart femte år (s.k. 
professional learning).  
 
En heldag i Glasgow inleddes med ett besök på Glasgow City Council. Där fick utskottet träffa Lord 
Provost of Glasgow Eva Bolander som är motsvarande borgmästare i Glasgow och född i Sverige. 
Närvarade gjorde även Chris Cunningham som är motsvarande utbildningsborgarråd och Nick Morgan 
från Education Scotland. Vid besöket kunde deltagarna utbyta erfarenheter om skolsystemen och 
diskutera brexit och dess påverkan på en ny folkomröstning om Skottlands självständighet. Därefter 
fick utskottet möta Maureen McKenna, executive Director of Education, Glasgow City Council, som 
informerade om hur man arbetar med att förbättra utbildningen och utbildningsresultaten i Glasgow.  
Vid besöket på Glasgow City Council fick utskottet även träffa professor Graham Donaldson som var 
en av experterna i OECD:s granskning av Sverige 2015 (rapporten Improving Schools in Sweden – An 
OECD Perspective) och som även var med och byggde upp den skotska skolinspektionen. Donaldson 
talade bl.a. om betydelsen av lärare som s.k. learners och om den svenska skolinspektionens roll. 
 
Dagen avslutades med ett studiebesök på St Rochs Primary School som har en hög andel 
socioekonomiskt svaga elever och som även är inriktad på barn med hörselnedsättning. Utskottet fick 
en rundtur genom skolan och kunde närvara vid lektioner och samtala med lärare och elever. Skolans 
rektor och flera lärare höll även en särskild genomgång av skolans arbete.  
 
Sista dagen på utskottets besök fick utskottet möjlighet att träffa en tjänsteman på the Learning 
Directorate hos den skotska regeringen som berättade om olika förbättringsåtgärder som regeringen 
har presenterat i sin rapport 2017 National Improvement Framework and Improvement Plan. Utskottet 
besökte därefter det skotska parlamentet och fick där utbyta erfarenheter med parlamentarikern 
Maurice Golden som även guidade utskottet genom parlamentet. Avslutningsvis träffade utskottet 
representanter för Educational Institute of Scotland (EIS) som är Skottlands största fackförening för 
lärare. 
 
Utskottets sammanfattande bedömning är att resan till Skottland uppfyllde det på förhand uttalade 
syftet med resan.  
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Bilaga  
 

PROGRAM  
 

Måndag 28 augusti  
 

11.45 
 

Ankomst till Edinburgh flygplats med SK2541 

13.00 – 15.30 Education Scotland 1 
Saughton House, Broomhouse Drive, Edinburgh 

 

16.00 – 17.30  The General Teaching Council for Scotland 
Clerwood House, 96 Clermiston Road, Edinburgh  

 

 
Tisdag 29 augusti  

  

10.00 – 11.00  Lord Provost of Glasgow Eva Bolander & City Convener 
for Education, Skills and Early Years, Chris 
Cunningham 
City Chambers, Glasgow  

 

11.00 – 12.00  Maureen McKenna, Executive Director of Education 
Glasgow City Council 
City Chambers, Glasgow 

 
12.00 – 13.15 Graham Donaldson 

City Chambers, Glasgow 

 

                                                      
1 Allt i mörkblå färg är hyperlänkar. 

https://education.gov.scot/
http://www.gtcs.org.uk/
https://www.glasgow.gov.uk/index.aspx?articleid=21216
https://www.glasgow.gov.uk/index.aspx?articleid=15894
http://www.gov.scot/About/reviewofteacheremployment/reviewteam/grahamdonaldson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyperl%C3%A4nk
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13.30 – 15.30   St Roch’s Primary School 
267 Royston Road, Glasgow 

 

   
Onsdag 30 augusti  
 

10.00 – 11.00 Maurice Golden MSP & eventuellt representant från 
Education and Skills Committee  
Holyrood, Scottish Parliament Building 
 

11.30 – 13.00 
 

Educational Institute of Scotland  
46 Moray Place, Edinburgh  
 

17.30 Avresa från Edinburgh flygplats med BA1455 

 

 

 

 

Deltagarförteckning: 
Lena Hallengren (S), ordförande , delegationsledare 
Camilla Waltersson Grönvall (M) 
Caroline Helmersson Olsson (S)  
Michael Svensson (M) 
Ulrika Carlsson (C) 
Gunilla Svantorp (S) 
Robert Stenkvist (SD) 
Daniel Riazat (V) 
Magnus Oscarsson (KD) 
Maria Stockhaus (M)  
 
Utöver ledamöter deltog två tjänstemän från utbildningsutskottets kansli 
 
 

https://www.glasgow.gov.uk/index.aspx?articleid=17828
http://www.parliament.scot/msps/currentmsps/maurice-golden-msp.aspx
http://www.eis.org.uk/
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