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I denna ämnesrapport inom ramen för Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 (NU-03) redovisas en fördjupad analys av resultaten i undersökningen i årskurs 5.
Rapporten är framtagen vid Lärarutbildningen vid Malmö högskola, som på Skolverkets uppdrag har genomfört utvärderingen av undersökningen i årskurs 5. De forskare
som genomfört studien svarar självständigt för innehållet och de ställningstaganden
som redovisas i denna ämnesrapport.

Förord
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 har initierats av Skolverket för
att ge en bild av grundskolans utveckling under 1990-talet. Konstruktionen av
utvärderingsinstrument, analyser av insamlade data och rapportering från de
ämnesstudier som ingått i utvärderingen har lagts ut som särskilda uppdrag på
forskargrupper vid universitet och högskolor runt om i landet.
Skolverket har centralt, via en analysgrupp vid utredningsavdelningen, genomfört analyser av gemensamma frågor i de olika ämnesenkäterna till lärare
och elever i årskurs 9 och svarat för slutrapporteringen. I Skolverkets analysgrupp har ingått Oscar Öquist (projektledare), Sten Söderberg (bitr. projektledare), Gunhild Bartholdsson, Daniel Gustavsson, Gunnar Iselau, Caroline
Klingenstierna, Christian Lundahl, Gunilla Olsson, AnnSofi Persson-Stenborg
(Myndigheten för Skolutveckling), Camilla Thinsz-Fjellström och Aina Tullberg. Skolverket har hittills utgivit en sammanfattning av resultatbilden i rapporten ”Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, sammanfattande
huvudrapport”. Kopplade till denna rapport finns de olika ämnesstudierna
redovisade i tre separata skrifter med den övergripande titeln ”Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, huvudrapport”.
Föreliggande rapport utgör den mer fördjupade ämnesrapporteringen från
den forskargrupp som svarat för undersökningen i årskurs 5. I Skolverkets
analysgrupp har Oscar Öquist ansvarat för kontakterna med forskargruppen.
De forskare som genomfört studien svarar självständigt för innehållet och de
ställningstaganden som redovisas i denna ämnesrapport.

Stockholm i januari 2005
Oscar Öquist
Undervisningsråd, projektledare
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Inledning

Inledning
Denna skrift är en del av rapporteringen av den nationella utvärderingen som
Skolverket genomförde i årskurs 5 under våren 2003, vilken i den fortsatta
framställningen förkortas NU-03. Tidigare har en rapport ställts samman, vari
huvudresultaten i läsning, matematik och engelska för årskurs 5 redovisats.1 Ur
denna hämtade Skolverket information om årskurs 5 till den huvudrapport
som publicerades 2004.2
Utgångspunkter

Ett av syftena med NU-03 var att ge underlag till jämförelser mellan grundskolan för ungefär tio år sedan och den som vi hade 2003. Alltså förutsattes att
prov som konstruerats vid tidigare nationella utvärderingar av grundskolan
skulle återanvändas. Material från utvärderingarna 1989, 1992 och 1995 (NU89, NU-92 och UG-95) kom att åter nyttjas för ämnena svenska, matematik
och engelska i årskurs 5. När det emellertid gällde enkäter till lärare och elever
konstruerades en del nya frågor i syfte att fånga upp förändringar, som skett
under den gångna tioårsperioden.
Vid konstruktionen av instrumenten för NU-03 fanns en diger källa att ösa
ur bestående av prov och enkäter. Rapportering om konstruktion och utprövning har gjorts inför tidigare utvärderingar.3 4 5 6 I den löpande framställningen
lämnas referenser, som har anknytning till de olika utvärderingsinstrumenten.
De delar som återanvändes 2003 beskrivs närmare i de kapitel där resultaten
ges. Redan inledningsvis tas dock några grundläggande principer för materialkonstruktionen upp.
För den femte årskursen var utvärderingsmaterialet sådant att de tre ämnena
svenska, matematik och engelska ingick i samma elevhäfte och hade ett innehållsligt sammanhang. Sålunda fick svenska texter utgöra underlag för vissa
matematikuppgifter och ett brev på engelska låg till grund för andra.
Ytterligare en utgångspunkt, som gällde vid konstruktionen av materialet
inför NU-03, var att arbetet i skolan skulle störas så lite som möjligt. Detta
innebar att prov och uppgifter skulle vara lika det gängse skolarbetet. För att
undersöka huruvida vi lyckats i detta avseende bad vi lärarna ge sina synpunk-

1
2
3
4
5
6

Holmberg, L., Miliander, J. & Pettersson, A. (2003)
Skolverket. (2004a)
Holmberg, L. (1989a)
Holmberg, L. (1989b)
Holmberg, L. (1989d)
Holmberg. L. (1992a)
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ter på materialet. I samband med redovisningen av de olika provdelarna återges
några av lärarnas omdömen. Redan vid de informationsmöten som hölls inför
utvärderingen fick vi emellertid synnerligen positiva reaktioner från lärarna rörande prov och uppgifter.
Ambitionen att inga barn skulle känna sig pressade av utvärderingen styrde
arbetet vid materialkonstruktionen. Särskilt var de svaga eleverna i fokus. Därför ingick i instruktionerna till lärarna att elever, som i det vardagliga arbetet
fick hjälp av något slag, kunde erhålla sådan också vid utvärderingen. Viktigt
var dock att information lämnades om vilka elever som fått hjälp med de olika
provdelarna. Vid ett läsprov fick dock ingen hjälp ges, vilket diskuteras i samband redovisningen av läsproven.
Inför utvärderingen 2003 konstruerades några frågor som riktade sig endast
till elever som hade modersmålsundervisning. Vidare kompletterades frågor
rörande elevernas fritidssysselsättningar med aktiviteter relaterade till datoranvändning.
På motsvarande sätt som gällde för eleverna återkom vissa från frågor tidigare utvärderingar i lärarenkäterna 2003. Men också nya konstruerades utifrån
de förändringar i läroplan och kursplaner som ägt rum. Till exempel kan nämnas att lärarna sände in uppgifter om huruvida eleverna uppnått de för årskurs
5 i kursplanerna ställda målen. Dessa uppgifter kan relateras till elevernas prestationer på proven i svenska, matematik och engelska.
Om det nationella urvalet kan nämnas, att urvalsdesignen har medfört att
stora skolor är överrepresenterade. För att få nationellt representativa resultat
behöver man därför vikta resultaten. Viktningen innebär att elever, som har
gått på små skolor och därmed har haft lägre sannolikhet att komma med i urvalet, ges samma möjlighet att påverka resultaten som de elever, som har gått
på stora skolor. I årskurs 5 i NU-03 har, i likhet med i NU-92 och UG-95,
d.v.s. de nationella utvärderingarna 1992 och 1995, inga vikter använts. Inte
heller används vikter vid redovisningen av de nu aktuella resultaten. Nämnas
kan dock att skillnaden mellan viktade och oviktade resultat i allmänhet inte är
stora.
Utvärderingsinstrumenten i årskurs 5

Materialet för NU-03 i årskurs 5 kom, efter resonemang i referensgrupper7 och
utprövning i ett tiotal klasser slutligen att bestå av tre häften: ”Elevens häfte”,
”Lärarens svarshäfte” samt ”Lärarens anvisningar”. Dessutom tillkom blanketten för ”Mål att uppnå”.

7

Holmberg, L. (2002)
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I ytterligare två häften fanns gruppuppgifter, av problemlösande karaktär.
Dessa uppgifter konstruerades och bearbetas vid Göteborgs universitet. De
kommer inte att diskuteras i föreliggande rapport.
I ”Elevens häfte” fanns enkäter till eleverna och prov, sammantaget elva delar:
Del 1: Enkäter till eleverna i år 5
Eleverna i år 5
Svenska i skolan
Frågor om matematik
Frågor om engelska
Del 2: Skolbilder, läsning
Del 3: Taluppfattning, matematik
Del 4: Skolklassen, läsning
Samtala i grupp
Del 5: A Letter, läsförståelse engelska
A Letter to Kim, skrivning engelska
Vad kostade det för 10 år sedan?, matematik
Del 6: Klotter, läsning
Pengar att spara, matematik
Skolan i ord och bild, grupparbete
Del 7: Våra arbeten, läsning
Vem vill du träffa?, skrivning
Våra arbeten, matematik
Svar på annons, skrivning
Del 8: On Holiday, hörförståelse engelska
I ”Lärarens svarshäfte” fanns:
Enkäter till lärarna
Allmän enkät
Svenska i skolan
Frågor om matematik
Frågor om engelska
Protokoll
Klassprotokoll
Närvaroprotokoll
Läsprotokoll
Synpunkter på de olika delarna
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Blanketten ”Mål att uppnå” fyllde lärarna i och sände in då de hade underlag
för en bedömning om huruvida eleverna vid slutet av årskurs 5 nått de i
kursplanerna för svenska, matematik och engelska ställda målen.
Läraranvisningarna gav kortfattade instruktioner om hur proven skulle genomföras. Som nämndes inbjöds dessutom de deltagande lärarna till informationsmöten, där syftet med utvärderingen presenterades, exempel på material
visades och tankegångarna bakom konstruktionen och valet av uppgifter redovisades. Dessa genomgångar var synnerligen uppskattade och kan nog vara ett
av skälen till att bortfallet blev ringa. Vid informationsmötena delades också
en folder ut att sända till föräldrar, i vilken framgick att de föräldrar som önskade kunde låta sina barn avstå från att delta i utvärderingen.
Inga bedömningsanvisningar följde med materialet, vilket bedömdes centralt under överinseende av provkonstruktörerna. Skälet var tvåfaldigt; dels
ville vi inte belasta lärarna, dels önskade vi en bedömning som, liksom vid tidigare nationella utvärderingar, var så standardiserad som möjligt. Två bedömare
skolades in och arbetade med alla proven i elevhäftet.
Föreliggande rapport har tre delar. I den första, ”Elever i årskurs 5 läser”,
söks skillnader mellan skolklasser, där eleverna har svagt läsresultat, och övriga
klasser utifrån elevernas bakgrund, attityder till skolan och undervisningen.
Dessutom beskrivs förhållanden i klasserna, som de kommer fram i den lärarenkät som ingick i materialet för årskurs 5. Lena Holmberg, lärarutbildningen
vid Malmö högskola, ansvarar för denna del.
I den andra delen, ”Elever i årskurs 5 skriver”, studeras elevernas skrivning
utifrån en av de uppgifter som gavs i anslutning till ett av läsproven i utvärderingen. Denna del är författad av Nanny Hartsmar, lärarutbildningen vid
Malmö högskola.
I en tredje del, ”Elever berättar om sin skola i ord och bild” gör Charlotte
Paggetti, lärarutbildningen vid Malmö högskola, en analys av resultatet av
grupparbetet ”Skolan i ord och bild”.
De tre delarna utgör tillsammans med det underlag som tidigare lämnats till
Skolverket rapporteringen av utvärderingen i årskurs 5 i NU-03 med tonvikt
lagd på svenskämnet. I de tre delarna i rapporten diskuteras var för sig de prov
som är aktuella, de urval som studierna vilar på, de metoder som använts vid
analyserna samt redovisas resultaten. Valet av de tre typerna prov är bl.a. be-
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tingat av att de visar på variationen i datainsamlingen i årskurs 5. Dock måste
tilläggas att det rika datamaterialet ingalunda är färdiganalyserat. Snarare pekar
de hittills gjorda analyserna på behovet av att ytterligare studier genomförs i
syfte att bidra till en positiv utveckling av grundskolan i Sverige.

Malmö i november 2004
Lena Holmberg

Nanny Hartsmar

Charlotte Paggetti
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Del 1.
Elever i årskurs 5 läser
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1. Bakgrund
Vid den första nationella utvärderingen, som genomfördes 1989, NU-89 och
som endast gällde årskurserna 2 och 5, utgick materialkonstruktionen från den
struktur som illustreras i figuren nedan.
Figur 1.1

Struktur för materialkonstruktionen och analysen

Individ

Undervisning

Resultat

Samhälle

Modellen ovan gäller för arbetet också inom NU-03 för årskurs 5. Ur en av
rapporterna rörande utvärderingen 1992, citeras följande:8
Det är angeläget att på ett teoretiskt plan hålla isär begreppen bakgrundsvariabler och resultatvariabler. I enkäten fångas information om
bakgrundsvariabler in, d.v.s. sådana förhållanden som har visat sig ha
betydelse för elevernas skolresultat. Dessa variabler kan användas vid
tolkningen av resultaten inom andra delar av materialet. I verkligheten
är det självklart ofta svårt att inom skolans värld veta vad som är orsak
och vad som är verkan.
Vidare diskuterades i ovan nämnda skrift förhållandet att det kan vara svårt att
fråga eleverna om just det man önskar veta. Försök görs därför i sådana fall att
få information om detta ”omätbara” genom andra variabler, som var och en
implicit kan bidra till förståelse, d.v.s. ett antal manifesta variabler belyser en
latent. Ett exempel är uppgifter om social bakgrund, vilken har stort prediktionsvärde för skolprestationer.9 Frågor om denna har uteslutits av integritetsskäl. Av samma skäl har frågor om vissa hemförhållanden utgått. Andra frågor,
t.ex. om föräldrarnas engagemang i barnens skolarbete har fått utgöra approxi-

8
9

Holmberg, L. (1992a)
Fraser, B. (1987)
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mationer för elevernas sociala bakgrund. Uppgifter om föräldraengagemanget
förs till samhällsvariabler (figur 1.1). Även information rörande elevernas fritidsaktiviteter förs till denna variabelgrupp, eftersom de i någon mening speglar elevernas tillvaro efter skolan.
Till kategorin samhällsvariabler kan också skoltillhörighet räknas. Elever fördelas företrädesvis till skolor i relation till de områden som de bor i. Sålunda kan
man säga att skolorna rimligtvis avspeglar den sociala struktur inom vilka de
finns. Variabler på skolnivå har dock inte samlats in för årskurs 5 inom NU-03.
Variabeln klass, i bemärkelsen skolklass, finns på en nivå mellan individ och
skola. Klasstillhörigheten kan utnyttjas i multivariata analyser för att separera
variansen på individnivå från den på klassnivå. I variablerna på klassnivå ingår
naturligtvis sådana som kan relateras till lärare, vilka i NU-03 kan beskrivas
utifrån den lärarenkät som ingick i utvärderingsmaterialet.
Redan vid tidigare utvärdering (UG-95) har mulitvariata analyser på klassoch individnivå genomförts. Program som underlättar dylika analyser, i vårt
fall MUML,10 var vid den tidpunkten inte så utvecklade som de nu är. Till
exempel kunde endast ca 70 grupper ingå i analyserna. Dock kom genom tvånivåmodelleringen resultat fram som inte analyserna på enbart individnivå visade. Ett sådant var att elever i klasser med kvinnliga lärare hade bättre matematikresultat än de med manliga.11
Med de program som nu finns att tillgå kan teoretiskt sett samtliga klasser
som deltog i NU-03 ingå i analyserna.12 Praktiskt faller några klasser bort genom att alla lärare inte sänt in lärarenkäten eller att några klasser inte arbetat
med hela utvärderingsmaterialet. Figur 1.2 visar de olika analysnivåerna.
Figur 1.2

Data på olika analysnivåer

Individnivå
Enkätsvar och
provdata från
3 372 elever
i det nationella
urvalet.

10
11
12

Klassnivå
Medelvärden från
3 372 elevers enkätsvar och provdata
från 177 klasser
i det nationella
urvalet. Svar från
174 lärarenkäter.

Skolnivå
Medelvärden från
3 372 elevers enkätsvar och provdata
från 74 skolor i det
nationella urvalet.

Muthén, B. (1991)
Holmberg. L. (1997a)
Gustafsson, J.-E. & Stahl, P.A. (2000)
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I NU-03 som i tidigare utvärderingar har elevernas läsning studerats endast
utifrån de läsprov som ingick i utvärderingsmaterialet. Tillvägagångssättet kritiserades och diskuterades ingående i samband med NU-89. Kritiken har
främst handlat om att de tankar eleverna får vid läsningen av en text inte kan
komma till uttryck genom att de besvarar frågor, särskilt inte flervalsfrågor.
De associationer som texten väcker bör eleverna få uttrycka fritt, anser man
ibland. En mer traditionell metod att träna och pröva läsfärdigheten ställs mot
en holistisk metod. Den debatt som de båda inriktningarna på 1990-talet gav
upphov till när det gäller undervisningen berörde också utvärderingen av densamma.13 14 Emellertid finns självklart inga praktiska möjligheter att i en datainsamling av den omfattning som gällt och gäller vid de nationella utvärderingarna göra en individuell och holistisk bedömning av elevernas läsning.
Andra tillvägagångssätt måste nyttjas. Viktigt är dock att resultaten tolkas
utifrån det underlag varpå de vilar. När i den fortsatta framställningen elevernas läsfärdighet studeras måste den kontext i vilken den undersöks, d.v.s. det
speciella tillfället, de speciella proven med tillhörande frågor o.s.v., hållas i
minnet.
På motsvarande sätt kan man diskutera andra data i NU-03. När elevers
och lärares trivsel diskuteras, är det just så som den kommer fram i de frågor
som skattats i utvärderingen, som åsyftas. Av de skälet återges frågor i enkäter
ofta i den fortsatta framställningen. Man skulle kunna säga att NU-03 ger
vissa indikationer om förhållanden i årskurs 5, vilka skulle kunna studeras närmare med andra metoder än dem som använts i utvärderingen. Sådana resonemang har tidigare förts fram. I några fall har de resulterat i att fördjupade studier genomförts.15
Förhoppningen är att också den undersökning om elevernas läsfärdighet
som nu genomförs ska ge impulser till fortsatt sökande efter de optimala förutsättningarna för att alla elever ska utveckla sin läsfärdighet på ett sätt som gör,
att de får redskap för fortsatt lärande och ser läsningen som ett sätt att vidga
sina vyer.

13
14
15

McKenna, M., Robinson, R. & Miller, J. (1990)
Edelsky, C. (1990)
Holmberg, L. (1990c)
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2. Urval av elever
Redan vid den nationella utvärderingen 1995 gjordes ansträngningar att studera läsfärdigheten över tid. Med mycket stor reservation, beroende på den länkningsprocedur som användes, föreföll det som om elevernas läsfärdighet hade
försämrats något mellan 1992 och 1995.16 17 Av Skolverkets rapport18 framgår
att vissa tecken tyder på att elevernas läsfärdighet har blivit något sämre 2003 i
relation till tidigare utvärderingar. Om samma gränser som tidigare skulle definiera svag läsfärdighet i NU-03 finns större andel elever under dessa 2003.
Bland annat av den anledningen förefaller det intressant att studera förhållanden i skolan för grupper med svag läsfärdighet.
Inför analyserna av skillnader mellan grupper av elever med olika läsfärdighet måste data på individ- och klassnivå kombineras. Filer där lärardata samlats slogs därför samman med filer innehållande elevdata. Vid sammanslagningen var klassbeteckningen nyckelvariabel, då denna fanns i båda typerna av
filer. Det bör kanske påpekas att i rapporten används ordet klass för att beteckna undervisningsgrupp eller skolklass. Ibland kan naturligtvis en klass ha
delats i mindre grupper vid speciella sammanhang.
Filsammanslagningen innebar att elever vars lärare inte besvarat enkäter
kom att utgå från föreliggande studie. Vidare kom lärare, som endast besvarat
lärarenkäten och inte låtit sina elever arbeta med elevmaterialet att utgå. I de
fall flera lärare i samma klass sänt in enkäter gjordes valet av lärare utifrån
kriterierna störst procent tjänstgöring, besvarad lärarenkät i svenska samt flest
tjänsteår, i nu nämnd ordning. Sålunda svarar i analyserna en lärare för beskrivningen av vardera klass i den reducerade datafilen som nu används.
I tabell 2.1 visas hur många elever i relation till det totala antalet elever som
ingick i den nationella utvärderingen 2003 som ingår i föreliggande studie.
Tabell 2.1

Antal elever som ingår i studien om de svaga läsarna i relation till det nationella
urvalet

Antal elever
Antal lärarenkäter (klasser)

16
17
18

Det reducerade urvalet

Det nationella urvalet

3 189

3 372

167

174

Holmberg, L. (1997b)
Holmberg, L. (1996a)
Skolverket (2004a)
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För att få en uppfattning om karaktären i bortfallet görs vissa jämförelser
rörande bakgrundsvariabler för såväl lärare som elever. Genom att en enskild
lärares variabelvärden tillskrivits samtliga elever i den klass läraren undervisar
baseras värdena i tabell 2.2 i antal elever. Till exempel innebär procent lärarkön
den andel elever som undervisas av en man respektive kvinna och inte andelen
lärare som är män respektive kvinnor. På motsvarande sätt innebär andel lärare
som undervisar i en omfattning av 100 procent i realiteten andelen elever, som
har lärare som undervisar 100 procent.
Tabell 2.2

Jämförelser mellan lärarna i det reducerade urvalet och det nationella
Det reducerade urvalet

Det nationella urvalet

Lärarkön (%)
Män

25

23

Kvinnor

75

76

44

44

Ja

93

94

Nej

7

6

17

16

Ja

95

92

Nej

5

8

Lärarålder (M)
Behörighet (%)

Antal års tjänstgöring (M)
Undervisar i svenska (%)

Skillnaden mellan lärarna avseende de bakgrundsvariabler som visas i tabell 2.2
är, som framgår, små. Att något större andel lärare undervisar i svenska förklaras av de kriterier som använts vid valet av lärare. Även att de i genomsnitt har
tjänstgjort något längre kan förklaras av urvalskriterierna.
I underlagsrapporten som lämnats till Skolverket19 har beräkningarna gjorts
utifrån det antal elever som deltagit i de olika delarna i utvärderingsmaterialet.
I tabell 2.3 visas andel elever som arbetat med de olika delarna i det reducerade
urvalet och i det nationella. I två fall är andelen elever i det reducerade urvalet
en procent lägre än i det nationella urvalet. I båda fallen gäller det läsprov. (Avrundningar till hela procent har skett. Om en decimal räknas med blir skillnaderna endast 0,3 respektive 0,2.) Det kan alltså konstateras att eleverna i de

19

Holmberg, L., Miliander, J. & Pettersson, A. (2003)

18 NATIONELL UTVÄRDERING AV GRUNDSKOLAN 2003

båda urvalen har deltagit i den nationella utvärderingen i praktiskt taget lika
hög grad.
Tabell 2.3

Andel elever som deltagit i de olika provdelarna (procent)
Det reducerade urvalet

Det nationella urvalet

Eleverna i år 5

Del

97

97

Skolbilder

95

95

Taluppfattning

94

94

Skolklassen

92

92

A Letter

92

92

Vad kostade det?

90

90

Klotter

91

92

Pengar att spara

91

91

Våra arbeten

92

93

Våra arbeten, matematik

91

91

On Holiday

89

89

På motsvarande sätt som när det gäller lärarna jämförs eleverna i det reducerade urvalet med det nationella avseende vissa bakgrundsvariabler (tabell 2.4).
Det visar sig att det urval som ligger till grund för föreliggande studie inte skiljer sig från det nationella urvalet på något anmärkningsvärt sett, när det gäller
dessa bakgrundsvariabler.
Tabell 2.4

Jämförelser mellan eleverna i det reducerade urvalet och det nationella

Variabler

Det reducerade urvalet

Det nationella urvalet

Pojkar

53

53

Flickor

47

47

Kön (%)

Fördelseår (%)
1990

4

4

1991

93

93

1992

2

3

11

36

36

12

55

55

83

83

Antal år i Sverige (%)

Eleverna lärde sig tala på svenska först (%)
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Det urval av elever, vars läsfärdighet nu studeras, kan sägas väl spegla det totala
nationella urvalet utifrån de variabler som beskrivits ovan. I den fortsatta framställningen används benämningen urval för detta något reducerade antal
elever.
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3. Läsning
Som nämndes inledningsvis gjordes analyser inför utvärderingen 2003, som
för ämnet svenska syftade till att undersöka huruvida de tidigare konstruerade
enkäterna och läsproven skulle kunna återutnyttjas. Läro- och kursplaner studerades och diskussioner fördes i en referensgrupp. Tidigare använda enkäter
och prov skärskådades och slutsatsen drogs att flera av såväl enkätfrågorna som
proven var möjliga att åter använda. Analysen av läroplaner och kursplaner i
svenska samt av enkäter och läsprov finns redovisade i rapporten ”Tio år senare”.20 Urvalet av texter styrdes som vid tidigare utvärderingar av en strävan
att pröva hela förmågeskalan, utan att svaga läsare skulle fara illa samtidigt som
duktiga läsare fick möjlighet att visa sin läsfärdighet.
Ett läsprov som förekom vid utvärderingen 1992, nämligen ”Första skoldagen”, ansågs av olika skäl, bl.a. dess vokabulär, inte hålla måttet och har därför
inte använts 2003. Detsamma gäller provet ”Klassresor”, som förekom 1989
och var en informativ text. I stället valde vi att använda de informativa texterna i ”Våra arbeten”. Ett skäl är att dessa förekom också i åk 9 1995 och därför
möjliggör jämförelser över årskurserna. Ett annat är att skrivuppgifter finns,
kopplade till de texter som ingår i ”Våra arbeten”.
Slutligen kom utvärderingsmaterialet att innehålla fyra läsprov, nämligen
”Skolbilder”, ”Skolklassen”, ”Klotter” och ”Våra arbeten”. De beskrivs kortfattat i samband med att resultaten redovisas.
Lärarna som deltog i utvärderingen 2003 ombads, som nämndes, ge synpunkter på de olika proven. Sammanfattningar av deras omdömen görs i samband med redovisningen av respektive prov.
För varje läsprov har en summavariabel beräknats, baserad på antal poäng
på enskilda uppgifter. Detta tillvägagångssätt är naturligtvis inte helt korrekt i
strikt matematisk bemärkelse, eftersom uppgifterna har olika svårighetsgrad.
Dock är det brukligt vid studier av läsfärdigheten och användes vid tidigare
utvärderingar, vilket motiverar att summavariabler beräknas också 2003, så att
jämförelser ska kunna göras.
3.1 Skolbilder

Det mycket enkla provet ”Skolbilder” bestod av 44 meningar till vilka illustrationer gjorts. Eleverna skulle välja den av fyra bilder som bäst fångade innehållet i meningarna. Skälet till att ett sådant prov konstruerades 1992, var att
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eleverna skulle kunna genomföra det utan någon som helst hjälp. Vid den första utvärderingen 1989 ingick i instruktionerna till lärarna, att de elever som
normalt sett fick hjälp med skolarbetet skulle kunna få sådan också vid genomförandet av utvärderingen. Lärarna antecknade vilka elever som erhöll hjälp.
Förfaringssättet innebar emellertid, att någon säker uppgift om de lässvaga
elevernas färdighet fick vi inte, då flera av dem på olika sätt fått hjälp.
Inför kommande utvärdering, NU-92, användes lärarnas anteckningar från
NU-89 om den hjälp som eleverna erhållit. Ett s.k. läsprotokoll konstruerades,
i vilket lärarna kunde markera det stöd en elev eventuellt fått vid läsningen av
ett enskilt prov. De fasta alternativen var
• Ingen hjälp har getts.
• Hela eller större delen av texten lästes högt för eleven.
• Mindre delar av texten lästes högt för eleven.
• Enstaka ord lästes högt för eleven.
• Enstaka ord förklarades.
• Eleven fick skrivhjälp.
• Eleven fick uppmuntran under arbetets gång.
Möjlighet fanns också för lärarna att utöver dessa alternativ fritt formulera typ
av hjälp. Läsprotokollet användes vid de följande utvärderingarna NU-92,
UG-95 samt vid NU-03 för samtliga läsprovprov utom ”Skolbilder”, vid vilket
eleverna, som nämndes, inte fick någon hjälp överhuvudtaget.
I en studie geomförd efter utvärderingen 1992 visade det sig att endast ett
mycket ringa antal elever, det rörde sig om promille av det nationella urvalet,
inte kunde läsa alls i årskurs 5, något som vi kunde fastställa genom att studera
bl.a. resultatet av provet ”Skolbilder”.21 En läsfärdighet som gör att eleverna
klarar av att läsa de korta meningarna och markera den bild som bäst representerar innehållet är naturligtvis ingen garanti för att eleverna kan läsa de läroböcker de presenteras för eller ta del av den skönlitteratur som de kommer i
kontakt med i skolan och utanför.
Enligt de flesta lärarna var provet ”Skolbilder” precis så lätt som avsågs.
Ingen hjälp behövdes, utan det stora flertalet elever kunde arbeta själva. Nedan
ges några citat ur de synpunkter som lärarna lämnade efter den genomförda
utvärderingen 2003.
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Bra uppgift som alla kan göra.
En bra och rolig inledning till det fortsatta arbetet. – Många elever ville
fortsätta direkt.
... eleverna fick en positiv inställning till häftet.
Även om majoriteten av lärarna var positivt inställda till provet ”Skolbilder”,
fanns också någon som tog upp att bilderna tryckmässigt var av något dålig
kvalitet och att orden kateder och hoppa bock var otidsenliga. Emellertid finns
också lärare som skrev:
Det var lätt att förstå vilken bild som hängde ihop med meningen. Tydliga bilder.
Lösningsfrekvenserna är för samtliga uppgifter utom två över 90 procent. För
meningen ”Här finns böcker och linjal men bara en penna” har 87 procent av
eleverna markerat rätt bild. Möjligen kan bilden vara en aning suddig, vilket
kan förklara den i sammanhanget något låga andelen rätt svar. Det kan också
vara så att distraktorerna verkligen gör skäl för namnet, eller att eleverna inte
studerat bilderna så noga som krävts. Den mening för vilken flest elever har
markerat felaktig bild lyder: ”Maria åker skridskor.” På en av bilderna finns ett
barn som åker skidor. Ungefär 500 barn har markerat denna bild och alltså
förväxlat orden skridskor och skidor. Ingenting tyder på att eleverna inte hunnit med provet eller att bilderna överlag varit otydliga. Inte heller torde ordet
kateder ha vållat det stora flertalet elever problem.
Vid tolkningen av resultaten för ”Skolbilder”, måste man komma ihåg att
takeffekten är betydande, eftersom provet konstruerades för att också de allra
svagaste läsarna i årskurs 5 skulle kunna visa sin läsfärdighet.
Medelvärdet för urvalet var 42 poäng av de maximala 44 och standardavvikelsen 3,2. Syftet att också de svaga läsarna skulle få ett läsmaterial som de
kunde klara av infriades alltså. Några könsskillnader finns inte men resultaten
skiljer sig åt mellan klasser (η2=0,11).
3.2 Skolklassen

Läsprovet ”Skolklassen” har använts 1989, 1992 samt också vid utvärderingen
2003. Valet av texten, konstruktionen av frågor, utprövningen av provet inför
utvärderingen 1989 samt resultatet har tidigare rapporterats.22 23 De omdömen
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som lärarna gett på provet ”Skolklassen” 2003 är övervägande positiva och
stämmer väl överens med synpunkter som lämnats tidigare.24
Här citeras några:
Intressant och givande text. Eleverna läste med intresse och engagemang.
– Förstod, vi pratade om situationen efteråt.
Bra uppgift som prövar elevernas läsförståelse och reflektion av det lästa.
Man tittar efter helheter & känslan i berättelsen.
En lärare berättar att barnen letat på biblioteket efter boken,25 ur vilken berättelsen är hämtad, en annan om ”bra boktips”.
Även den gruppuppgift som följde på provet ”Skolklassen” har uppfattats
positivt. Uppgiften bestod i att eleverna skulle ta ställning till ett antal etiska
dilemmor, relaterade till en klassresa. Inga analyser av uppgiften kommer
emellertid att göras inom ramen för föreliggande studie. Vid tidigare utvärderingar har den analyserats. Stora skillnader i elevernas lösningar fanns, såväl
avseende sättet att arbeta med uppgifterna som innehållet i lösningarna.26 27
Nedan följer några utdrag ur lärarnas synpunkter på gruppuppgiften.
En uppgift som eleverna tyckte om att lösa. Aktuell i vår klass då vi planerar en skolresa.
Alltid lika viktigt ämne. Blev början till bra samtal. Kan inte bli för
mycket av sådant innehåll!
Vissa synpunkter på läsprovet ”Skolklassen” av mer negativ karaktär finns, men
de är få. Någon lärare menar att gruppuppgiften var onödig, och att frågorna
var för många till den korta texten. Dock uppskattas ”tänka själv”-frågorna.
I en fråga gällde det för barnen att känna igen ironi. Några lärare tyckte att
denna fråga var särskilt intressant och undrade om barnen kunde läsa mellan
raderna och förstå ironin. Det visade sig att drygt 40 procent av eleverna kunde det, vilket dock är den lägsta lösningsprocenten i provet. Lösningsfrekvenserna för övriga frågor ligger mellan ca 60 och ca 90 procent. Ingenting tyder
på att eleverna inte hunnit med provet. De har klarat av frågorna i slutet av
provet i lika hög grad som i början.
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Medelvärdet är 14,3 av de 19 möjliga poängen och standardavvikelsen 3,4
på provet ”Skolklassen”. Variansen är alltså relativt sett större på detta prov än
på ”Skolbilder”. Skillnaden mellan klasser är betydlig (η2=0,15) men mindre
mellan kön (η2=0,04). Flickorna har högst poäng.
Resultatet på läsprovet ”Skolklassen” är ett av dem på vilka eleverna i NU03 har sämre resultat än vid utvärderingarna 1989 och 1992. Poängsumman
för de fem procenten elever med svagast resultat har måst sänkas från nio
(NU-89 och NU-92) till sju poäng (NU-03).
3.3 Klotter

Provet ”Klotter” konstruerades inför utvärderingen 1992.28 Det gavs också i
årskurs 2 och är alltså ett lätt läsprov. Texten är hämtad ur boken ”Ola och
Oskar”.29 En uppföljande analys av provet gjordes genom en studie benämnd
”Svara på frågor eller berätta?”.30 I ett experiment studerades olika metoder vid
prövningen av textförståelse. En grupp elever besvarade först frågor till texten
Klotter och återberättade därefter texten, medan en annan först återberättade
texten för att därefter besvara frågor. Huvudresultatet sammanfattas i studiens
slutord (s. 36):
Konsekvenserna för NU-projektets fortsatta bedömning av läsförmågan
är att denna mycket väl kan mätas genom väl valda texter ur barn- och
ungdomslitteraturen och välkonstruerade frågor i anslutning till dem.
Studien, där helt fri och muntlig innehållsredovisning ställdes mot frågebesvarande, lyfte emellertid fram problemet om olika svarssätt. Det är svårt att
isolera den renodlade läsfärdigheten från de färdigheter, som krävs för innehållsredovisningen.
Texten ”Klotter” handlar om hur Oskar klottrar på skolans nymålade vägg,
hur den oskyldige José blir anklagad för dådet och hur Ola kommer till hans
räddning. Såväl innehållet i texten som frågorna till den bedöms positivt av
lärarna. Som när det gällde ”Skolklassen” ansåg lärarna att texten anknyter till
barnens vardagsliv.
Kul! Lagom med tid. Vi fick en bra diskussion, eftersom vi gjorde detta
på måndagen, dagen efter skadegörelsen på vår skola!
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Den lägsta lösningsfrekvensen finns för en fråga, där det gällde för barnen att
särskilja mellan uttrycken ”Ola vill gå hem” och ”José vill åka hem”. Att José
ville åka till sitt hemland Portugal, vilket var fallet, svarade ca 40 procent av
barnen. En fråga som krävde att eleverna i texten kunde finna tecken på feghet
klarade ca 60 procent av barnen av att svara rätt på. På övriga frågor var lösningsfrekvenserna ca 90 procent eller högre.
I genomsnitt hade eleverna 14 av de 17 möjliga poängen. Standardavvikelsen var 2,8. Skillnaderna mellan klasser är betydlig, (η2=0,13). Variabeln kön
förklarar föga av variationen i läsresultat (η2=0,01). Gränsen för de fem procenten svagaste läsarna måste sänkas från nio poäng i NU-92 till åtta i NU-03,
vilket ger ytterligare en indikation på att läsfärdigheten i de nationella urvalen
vid de båda utvärderingstillfällena i årskurs 5 sjunkit något.
Gruppuppgiften ”Skolan i ord och bild” som anknöt till ”Klotter” har inte
alla klasser hunnit med att göra. Uppgiften som sådan tyckte eleverna om att
arbeta med. Den gick ut på att eleverna i grupp skulle beskriva sin skola i ord
och bild. En tredjedel av klasserna i urvalet arbetade med den. Vid utvärderingen 1992 användes elevernas alster för att göra en beskrivning av ”den goda
skolan”.31 ”Skolan i ord och bild” redovisas i del 3 av föreliggande rapport.
3.4 Våra arbeten

Vid konstruktion av läsprov har man traditionellt försökt fånga olika typer av
läsfärdighet, t.ex. finna ord, återfinna händelser och karaktärsdrag hos personer
i texten, läsa mellan raderna, finna textens struktur samt dess huvudbudskap
genom olika typer av frågor. Man talar ibland om läsfärdighetens hierarkiska
uppbyggnad.32 I en studie med data från den nationella utvärderingen 1989
som utgångspunkt undersöktes olika frågetypers förklaringsvärde, när det gäller variationen i läsfärdigheten, samtidigt som hänsyn togs till att frågorna var
konstruerade till tre olika texter. Det visade sig att korrelationerna mellan resultaten för de tre olika texterna var låga, medan korrelationerna för de olika
frågetyper var höga. Korrelationerna mellan frågor som prövade elevernas färdigheter att finna information, att läsa mellan raderna samt att finna texternas
struktur var högre än 0,90, vilket antyder att läsfärdigheten faktiskt skulle
kunna prövas med en typ av frågor. Däremot fanns specifik varians när det
gällde resultaten för de tre olika texterna, vilket antyder att flera olika texter
borde ingå vid studier av läsfärdighet.33
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The result implies that a test battery measuring reading proficiency will
be more efficient if it includes texts of various kinds.
De två tidigare diskuterade texterna, ”Skolklassen” och ”Klotter” är båda hämtade ur skönlitteraturen för barn. Inför utvärderingen av grundskolan 1995
konstruerades en text av informativ karaktär. Yrkesföreträdare ombads beskriva
sina yrken för barn i 11–12-årsåldern. Det slutliga valet föll på texter om plåtslagaren Mattias, kassörskan Ulla, juristen Ylva samt ingenjören Niklas. Tillsammans benämndes texterna ”Våra arbeten”. Dessa texter nyttjades också
2003. Sammantaget förekom alltså fyra olika läsprov vid den senaste utvärderingen, ”Skolbilder”, ”Skolklassen”, ”Klotter” och ”Våra arbeten”. ”Våra arbeten” användes också i årskurs 9, vilket möjliggör jämförelser över årskurser.34
En faktoranalys, som gjordes avseende frågorna i de tre texterna ”Skolklassen”, ”Klotter” och ”Våra arbeten”, visar motsvarande mönster som i den ovan
refererade studien. Frågorna till ”Klotter” samlas i en faktor, frågorna till texten
om ingenjörens yrke, den svåraste delen i ”Våra arbeten” samlas i en andra faktor, där också två frågor till texten om juristen hamnar. I en tredje faktor samlas frågor till de lättare delarna av ”Våra arbeten”, nämligen texterna om Ulla,
kassörskan, och Mattias, plåtslagaren. Till två mer svårtolkade faktorer förs frågor till texten ”Skolklassen” samman. Möjligen kan den ena av dessa handla
om att dra slutsatser ur texten och den andra mer om att beskriva personer.
Om emellertid endast fyra faktorer extraheras samlas de lättare texterna i ”Våra
arbeten” i en faktor, de svårare i en annan, samt frågor till ”Klotter” och ”Skolklassen” i vardera en faktor. Teorin om att läsfärdigheten är mer text- än uppgiftsbunden får alltså stöd också i utvärderingen 2003.
Skrivuppgiften ”Svar på annons” följde efter läsningen av ”Våra arbeten”.
Eleverna uppmanades att skriva brev till någon av de fyra yrkesföreträdarna för
att få ett arbete, innebärande att valla hund, passa barn, arbeta i trädgård eller
göra inköp. I en andra skrivuppgift, ”Vem vill du träffa?”, valde eleverna att
möta en av yrkesföreträdarna för att få veta mer om deras arbete. Medan motiveringarna av valet av person kräver ett visst mått av argumentation, d.v.s. eleverna ska ange skäl till sitt val, är annonssvaret av mer beskrivande art. Dock
ombads eleverna att beskriva sig själva på sådant sätt, att de faktiskt skulle kunna få det arbete som fanns i annonsen, vilket innebär att ett visst inslag av argumentation kan inrymmas också i annonssvaret. ”Annonssvaret” har tidigare
analyserats35 och svaren från NU-03 redovisas i Del II av föreliggande rapport.
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Omdömena från lärarna om ”Våra arbeten” är skiftande. Nedan ges några
exempel.
Eleverna tyckte det var intressant att läsa. Lätt att koppla ihop med
verkligheten och då blir ”uppgiften” mer intressant.
Lätt och roligt.
OK. Tilltalade eleverna.
Eleverna tyckte det var spännande att läsa om de olika yrkena, men flera
tyckte tiden var lite för kort. De upplevde de här texterna som svårare än
de tidigare, men alla arbeta flitigt och intresserat.
Kul, men det skulle vara bättre med roligare yrken.
Många svåra ord. För ”stor” del, de tröttnade snabbt. Det blev lite
mycket facktermer. Barnen har Sv2.
Tog lång tid.
Citaten sammanfattar synpunkterna. De flesta lärarna anser att läsprovet ”Våra
arbeten” fungerade bra och att eleverna tyckte om texterna. Andra lärare såg att
de svaga läsarna hade problem med texten. Citaten avspeglar det dilemma,
som tidigare antytts och som ligger i att konstruera prov som ska pröva hela
förmågeskalan samtidigt som inga elever ska känna att de inte klarar av uppgifterna.
Skrivuppgiften ”Svar på annons” har fått positiva omdömen.
Svara på annons gick bra! Rolig!
Trevlig uppgift.
Synpunkten att eleverna upplevde uppgiften som konstlad, då de skulle söka
arbeten som egentligen inte fanns, framförs av en lärare. Självklart bör skrivuppgifter vara realistiska och ha ett kommunikativt syfte, och naturligtvis är
uppgiften konstlad. De verkligt meningsfulla skrivuppgifterna kan endast de
konstruera som arbetar med barnen i vardagen. I arbetet med den nationella
utvärderingen är förutsättningarna naturligtvis helt annorlunda härvidlag än
klasslärarens.
Lösningsfrekvenserna på de olika texterna som ingick i provet ”Våra arbeten” varierar betydligt. Lättast var texten om Ulla, kassörskan, där mellan ca 80
och 95 procent av eleverna fått poäng för sina svar. På frågorna till texterna om
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Ylva, juristen, och Niklas, ingenjören, ligger lösningsfrekvenserna mellan ungefär 60 och 75 procent, undantagen en lätt fråga om vilken bok som är viktigast för en jurist, där 90 procent av barnen funnit svaret i texten. Såväl texternas svårighetsgrad, frågornas klurighet som det faktum att texterna om Ylva
och Niklas kom sist i ”Våra arbeten” kan ha bidragit till att lösningsfrekvenserna är relativt låga.
Medelvärdet på provet ”Våra arbeten” är 20 poäng av de 29 möjliga och
standardavvikelsen 5,6. Någon substantiell könsskillnad finns inte (η2=0,01).
Däremot är skillnaden mellan klasser värd att beakta (η2=0,15). Som för de
båda läsproven med sammanhängande texter, ”Skolklassen” och ”Klotter”,
hade eleverna tidigare, i detta fall UG-95, högre medelvärde (21 poäng).
Gränsen för de svagaste fem procenten måste i NU-03 sänkas med en poäng.
Sammantaget visar alltså resultaten på läsproven att det nationella urvalet
elever 2003 har lägre poäng än eleverna i tidigare nationella urval.
Inför valet av klasser som har svagt läsresultat görs en summavariabel, Lässumma, av resultaten på de tre sammanhängande texterna, ”Skolklassen”,
”Klotter” och ”Våra arbeten”. Utifrån Lässumma delas klasserna in i tre läsgrupper, vars medelvärde och antal elever framgår av tabell 3.1.
I urvalet finns fyra små undervisningsgrupper, klasser, där eleverna har så
låga resultat att man kan anta att grupperna är bildade just för att eleverna behöver extra stöd med bl.a. sin läsning. Dessa klasser behandlas för sig i de
kommande analyserna. Vidare ingår tio klasser vars elever också tillhör dem
som har låga poäng i variabeln Lässumma. I en tredje grupp ingår övriga
elever. Sålunda bildas tre läsgrupper:
Läsgrupp 1: Lässvaga elever i klasser med färre elever än tio
(ca 1 procent av eleverna som har värde för Lässumma)
Läsgrupp 2: Lässvaga elever i klasser med tio eller fler elever
(ca 5 procent av eleverna som har värde för Lässumma)
Läsgrupp 3: Övriga klasser (ca 94 procent av eleverna som har värde för
Lässumma)
Värdena för variabeln Lässumma för de tre läsgrupperna redovisas i tabell 3.1.
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Tabell 3.1

Läsresultat för de tre läsgrupperna
Lässumma
(M)

Standardavvikelse

Läsgrupp 1: Lässvaga elever i små klasser

32,4

14,8

27

Läsgrupp 2: Lässvaga elever i större klasser

39,2

13,5

129

Läsgrupp 3: Övriga elever

49,1

9,3

2 466

Läsgrupp

Antal
elever

De två svaga läsgrupperna utgör tillsammans ca sex procent av de elever som
har deltagit i de tre läsprov som ingår i variabeln Lässumma. Procentandelen
kan jämföras med tidigare gräns som använts vid studier av svaga läsare inom
ramen för nationella utvärderingar. I UG-95 drogs en gräns, baserad i resultaten på ”Våra arbeten” som gjorde att 5,5 procent av eleverna betraktades som
svaga läsare.36 Vissa jämförelser skulle alltså kunna göras mellan de båda utvärderingsomgångarna.
De tre läsgrupperna som definierats ovan jämförs utifrån vissa bakgrundsvariabler, nämligen kön, antal år de bott i Sverige, modersmål samt deltagande
i modersmålsundervisningen, med det nationella urvalet elever i NU-03 (tabell
3.2).
Tabell 3.2

Könsfördelningen i de tre Läsgrupperna
Läsgrupp 3

Totalt

Pojkar

Läsgrupp 1
16

Läsgrupp 2
87

1 522

1 625

Flickor

10

61

1 376

1 447

Antal år i Sverige

9,8

10,5

11,4

11,3

Annat modersmål än svenska (%)

62

58

23

65

Deltar i modersmålsundervisning (%)

39

31

9

10

Några skillnader i könsfördelningen i läsgrupperna finns inte. Härvid skiljer
sig den lässvaga gruppen från de elever som i NU-92 ingick i motsvarande
grupp, som togs ut med ett annat urvalsförfarande. Bland de lässvaga eleverna
var pojkarna överrepresenterade 1992. När det gäller antal år eleverna bott i
Sverige kan en viss skillnad mellan läsgrupperna spåras (η2=0,03). Eleverna i
de små klasserna, läsgrupp 1, har levt färre år i Sverige än de lässvaga eleverna i
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större klasser, läsgrupp 2, som i sin tur levt ett år mindre än eleverna i övriga
klasser, läsgrupp 3. Intressant är att spridningen är större i läsgrupp 1 och läsgrupp 2 än i läsgrupp 3, vilket innebär att i de lässvaga grupperna finns i högre
utsträckning elever som bott olika länge i Sverige.
Större andel elever i de lässvaga grupperna har annat modersmål än svenska
och erhåller undervisning också i detta. Förhållandet är naturligtvis inget att
förundras över. De prov som ligger till grund för grupperingen av klasser är ju
läsning på svenska. Intressant är att se huruvida andra prov, t.ex. de i matematik, uppvisar skillnad mellan grupperna. Speciellt givande kan det vara att studera resultaten på ett icke-verbalt matematikprov.
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4. Matematik
I utvärderingsmaterialet ingick ett flertal matematikprov. Tankarna bakom
konstruktionen återges nedan. Texten härom är hämtad ur det underlag som
sändes in till Skolverket inför dess formulering av huvudrapporten och är författad av Astrid Pettersson.37
Den nationella utvärderingen våren 2003 har som ett av sina syften att jämföra elevers kunskaper 2003 med elevers kunskaper 1992. För matematikens
del innebar det att de prov som användes 1992 också borde användas 2003.
Elevernas kunskaper har tidigare utvärderats på nationell nivå 1989, 1992 och
1995. Vid 1995 års utvärdering kunde vi konstatera att resultaten indikerade
en svag försämring från 1989.38 Det var därför värdefullt att även de prov som
användes 1995 skulle vara med i 2003 års utvärdering. Det finns dock en
komplikation. Proven för 1989, 1992 och 1995 har konstruerats med 1980 års
läroplan och kursplaner som utgångspunkt. Elever som gick i grundskolan
våren 2003 utbildas efter en annan läroplan, nämligen 1994 års läroplan med
tillhörande kursplaner från 2000.
Vi genomförde en grundlig analys och granskning av provmaterialen för att
se om proven från 1992 och 1995 kunde användas med större eller mindre
revideringar även 2003. De som deltog i denna analys och granskning var lärare, lärarutbildare, forskare och kursplaneförfattare. Vi kunde konstatera att
de tidigare provmaterialen inte strider mot 1994 års läroplan med tillhörande
matematikkursplan. Proven behandlar dock endast en del av kursplanen och
uppgiftsformatet är begränsat. I de nuvarande nationella proven får eleverna
visa sina kunskaper på olika sätt, muntligt, skriftligt och i handling. De får
också använda miniräknare på vissa prov och arbeta med gruppuppgifter i matematik. Ofta får eleverna visa hur de har kommit fram till ett svar. De prov
som användes vid 1992 och 1995 års utvärderingar innehåller till största delen
uppgifter där eleverna endast ska skriva svar. En annan skillnad är att i 2003
års utvärdering får inte eleverna använda miniräknare på något prov.
Nackdelarna med att använda samma prov som tidigare i 2003 års utvärdering ansågs överkomliga och de fyra proven kunde användas ytterligare en
gång. De ändringar i provmaterialet som gjorts är uppdateringar av datumangivelser och tempusändringar.
I 2003 års utvärdering var inte bara kunskapsjämförelser över tid ett syfte
utan ett annat syfte var att kunna jämföra undervisningssituationen, elevers
och lärares inställning till ämnet m.m. över tid. För att fånga in denna föränd37
38
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ring användes enkäter från tidigare utvärderingar. De enkäter som eleverna och
lärarna fick besvara innehåller frågor som användes vid 1989 och 1995 års utvärderingar.
När vi skulle ta fram proven för 1995 års utvärdering, behövdes ett material, där vi skulle kunna jämföra kunskaperna 1995 med 1989.39 Vi valde då
att ha ett prov som inte var relaterat till något prov i svenska eller engelska. Vi
konstruerade uppgifter som liknande de uppgifter som fanns i provet ”Taluppfattning” 1989. Tiden för utvärderingen 1995 var betydligt kortare än för
1989, så vi var tvungna att göra en förkortad variant av 1989 års prov. I detta
delprov har elevernas läsförmåga liten betydelse.
I svenska läser eleverna en berättelse om klotter. Texten handlar om två skolpojkar, där den ena klottrar på den nymålade väggen i skolan med en röd
spritpenna. Matematikuppgifterna i anslutning till berättelsen handlar om
skadegörelser på olika skolor. Utifrån en faktura på reparationskostnaderna ska
eleverna avgöra vilken skadegörelse som är dyrast och hur många månader
räkningen gäller för. Eleverna ska också beräkna kostnaden per elev för skadegörelsen i en skola samt jämföra kostnaderna för olika skolor. För detta prov
behövdes ingen mer ändring än att datumet för räkningen och den tid som
räkningen gäller för uppdaterades.
I det engelska provet ”A letter” skriver Peter till Jenny och berättar om sin
vistelse i London. Jenny bor i Göteborg och ska svara på Peters brev. Nästa
sommar kanske hon ska åka och hälsa på Peter. Då kan hon välja mellan att
flyga eller åka båt. De matematikuppgifter, som vi konstruerat och som bl.a.
anknyter till den tänkta englandsresan, behandlar portokostnader, växling av
pengar, kostnader för resor och restider. När vi skulle avgöra om detta prov
från 1992 skulle kunna användas vid 2003 års utvärdering fanns det naturligtvis problem med att kostnader och växlingskurser inte vara aktuella för 2003
års elever. Vi fann dock att det var viktigt att proven 1992 och 2003 skulle
vara så lika varandra som möjligt och att faktauppgifterna från 1992 inte
skulle ändras. Lösningen blev då att vi behöll alla faktauppgifter men ändrade
tempus till imperfekt. Provet som 1992 hette ”Vad kostar det?” fick benämningen ”Vad kostade det för 10 år sedan?” år 2003.
Det andra matematikprovet i 1995 års utvärdering anknöt till ett prov i
svenska. Temat var arbetslivsorientering och i provet i svenska skulle eleverna
läsa texter som handlade om olika yrken. De yrken som förekom var plåtslagare, kassörska, jurist och civilingenjör. Uppgifterna i matematikprovet ”Våra
arbeten” har alla till sitt innehåll anknytning till ämnesområdet i svenska.

39
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I tabell 4.1. ges medelvärden för poäng på matematikproven som beskrivits
ovan för de tre läsgrupperna.
Tabell 4.1

Resultat på matematikprov för de tre läsgrupperna

Prov

Läsgrupp 1

Läsgrupp 2

Läsgrupp 3

24

143

2 829

Taluppfattning (Max.=22)
N
M

6,8

9,0

13,0

Sd

5,0

4,6

4,8

Vad kostade det för 10 år sedan? (Max.=10)
N

20

130

2 725

M

5,2

5,2

6,5

Sd

2,9

2,8

2,6

Pengar att spara (Max.=14)
N

21

127

2 745

M

5,2

6,8

7,9

Sd

3,1

2,7

2,7

Våra arbeten, matematik (Max.=14)
N

25

142

2 727

M

3,5

4,3

6,7

Sd

1,7

2,9

3,2

Läsgrupperna med få elever har svagast resultat också på matematikproven.
Läsgrupptillhörigheten förklarar fyra procent av variansen för de båda proven
”Taluppfattning” och ”Våra arbeten”. (Samtliga skillnader är signifikanta,
p<0,00). En tanke om att de lässvaga eleverna skulle ha relativt sett bättre resultat på det matematikprov som var icke-verbalt än på de övriga får alltså
inget stöd. Andra förklaringar måste sökas. Det må nämnas i sammanhanget
att korrelationerna mellan resultaten på de fyra matematikproven ligger mellan
0,40 och 0,50, vilket antyder att de i någon mån prövar samma sak, men att
också varje prov har ett specifikt inslag.
I en tidigare studie40 undersöktes matematikprov i relation till proven i läsning och till ett test, utarbetat av Jan-Eric Gustfsson,41 som avsåg att pröva allmänna färdigheter, som kunde vara relaterade till skolframgång. Det visade sig
att resultaten på läs- som på matematikprov och på allmänna färdigheter hade
laddningar i samma latenta variabel.
40
41
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5. Elevers attityder till skola, kamrater
och undervisning
Enkäten ”Eleverna i år 5” innehöll, förutom frågor om kön, antal år eleverna
bott i Sverige, modersmål och undervisning i hemspråk, frågor om elevernas
skoltrivsel, attityder till skolämnena och kamraterna.
Som tidigare antytts kan vi naturligtvis inte veta riktningen av eventuella
samband mellan t.ex. skoltrivsel och resultatvariablerna.42 Modellen i figur 1.1
är hypotetisk. Det är tänkbart att skoltrivsel positivt påverkar eleverna läsfärdighet, liksom det är möjligt att en god läsfärdighet påverkar skoltrivseln positivt.
5.1 Elevernas trivsel med skolan, kamrater och lärare

Vi frågade eleverna:
• Hur trivs du i skolan?
• Hur tycker du själv att du kommer överens med dina klasskamrater?
• Lyssnar dina kamrater på dig när du vill berätta något för dem?
• Lyssnar de vuxna i skolan på dig när du vill berätta något för dem?
• Får du den hjälp med arbetet i skolan som du behöver?
De tre första frågorna skattades i en femgradig skala med stegen mycket bra,
ganska bra, varken bra eller dåligt, ganska dåligt och mycket dåligt. Frågorna
om huruvida eleverna uppfattar att man lyssnar på dem hade tre svarsalternativ, nästan alltid, ibland och nästan aldrig. Rörande hjälp i skolan fanns fem
svar att välja på, alltid, oftast, ibland, sällan och aldrig.
Skälet till att svarsalternativen har olika utformning är att utvärderingen
2003, som nämnts, syftade till att göra jämförelser med tidigare utvärderingar.
Då valdes formuleringar som möjliggör sådana, även om de olika sätten att
svara naturligtvis innebär att jämförelser mellan och eventuella sammanslagningar av variabler i NU-03 blir problematiska. Alla frågorna speglar i någon
mening skoltrivsel. Visst samband mellan dem kan spåras i de rangkorrelationer som finns.
I tabell 5.1 redovisas frekvensfördelningar för de tre läsgrupperna. Ett högt
värde innebär positiva valörer.

42
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Tabell 5.1

Medelvärden för trivselvariabler
Läsgrupp 1

Läsgrupp 2

Läsgrupp 3

Hur trivs du i skolan? Max.= 5

Fråga

4,2

4,3

4,4

Hur tycker du själv att du kommer överens med
dina klasskamrater? Max.=5

4,0

4,5

4,4

Lyssnar dina kamrater på dig när du vill
berätta något för dem? Max.=3

2,3

2,7

2,7

Lyssnar de vuxna i skolan på dig när du vill
berätta något för dem? Max.=3

2,5

2,7

2,8

Får du den hjälp med arbetet i skolan som
du behöver? Max.=5

3,4

3,4

3,3

Eleverna trivs mycket eller ganska bra i skolan oavsett vilken läsgrupp de tillhör. Detta förhållande är glädjande. Skolorna har alltså lyckas arrangera situationen för de lässvaga eleverna på ett sätt som gör att de trivs lika bra som övriga elever. De anser också att de i minst lika hög grad får den hjälp med arbetet i skolan som de behöver som övriga elever.
Eleverna i de mycket små klasserna kommer något sämre överens med sina
klasskamrater och att de anser att kamraterna och de vuxna i skolan i något
mindre utsträckning lyssnar på dem. Skillnaderna är signifikanta.
Jämfört med tidigare utvärderingar förefaller det som om eleverna i det nationella urvalet i NU-03 i årskurs 5 trivs lika bra med såväl skolan och kamraterna som eleverna i tidigare nationella urval gjorde. Fortfarande finns ett fåtal
elever som inte kommer väl överens med sina kamrater och som anser att de
sällan eller aldrig får den hjälp som de behöver i skolan. Men i stort är bilden
av elevernas skoltrivsel likartad över en tioårsperiod. Det stora flertalet elever
anser även att de kan göra sin stämma hörd, såväl inför kamrater som inför de
vuxna i skolan.43
5.2 Elevernas attityder till skolämnena

Elevernas attityder till skolämnena prövades i två frågor: Hur tycker du själv
att du klarar dig i de olika ämnena? och Hur viktiga tycker du att de olika ämnena är? Svaren gavs i en femgradig skala, där värdet fem var det mest positiva
valören. I tabell 5.2. ges medelvärden för de tre elevgrupperna. Ett visst bortfall finns. Eftersom detta varierar något för de olika ämnena redovisas det inte,
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då överskådligheten skulle gått förlorad. De medelvärden som sålunda ges baseras alltså i de svar som avgetts i respektive läsgrupp.
När det gäller svenska som andraspråk finns svar från 858 elever, fördelade
på 10, 85 respektive 763 elever i läsgrupperna 1, 2 respektive 3. Motsvarande
antal elever som svarat hur de klarar av modersmålet, ej svenska, är 12, 80 och
620, d.v.s. sammanlagt 712. Svarsfrekvensen för övriga ämnen är ca 95 procent, med undantag av hem- och konsumentkunskap, där ca 80 procent av
eleverna markerat ett svar.
Tabell 5.2

Elevernas svar på frågorna Hur klarar du dig i de olika ämnena? och Hur viktiga
tycker du att de olika ämnena är?

Fråga

Läsgrupp 1

Läsgrupp 2

Läsgrupp 3

3,6

3,6

3,5

Hur tycker du själv att du klarar dig i
de olika ämnena?
Svenska
Svenska som andraspråk

3,3

3,3

3,2

Modersmål, ej svenska

2,8

3,0

3,0

Matematik

3,6

3,4

3,3

Engelska

3,2

3,3

3,3

So

3,6

3,4

3,4

No

3,4

3,3

3,3

Idrott och hälsa

3,8

3,7

3,7

Musik

3,8

3,4

3,4

Bild

3,7

3,5

3,5

Hem- och konsumentkunskap

3,6

3,5

3,6

Svenska

3,7

3,7

3,7

Svenska som andraspråk

3,7

3,5

3,3

Hur viktiga tycker du att de olika ämnena är?

Modersmål, ej svenska

3,3

3,3

3,2

Matematik

3,9

3,9

3,8

Engelska

3,8

3,8

3,8

So

3,6

3,6

3,4

No

3,5

3,5

3,4

Idrott och hälsa

3,9

3,7

3,8

Musik

3,3

2,9

2,9

Bild

3,3

3,0

2,9

Hem- och konsumentkunskap

3,4

3,6

3,6
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Inga dramatiska skillnader finns mellan läsgrupperna när det gäller deras skattning av hur de klarar av olika ämnen. Dock kan en tendens skönjas. Eleverna i
de mycket små grupperna har högre medelvärden, d.v.s. skattar att de i högre
grad klarar av ämnena, än eleverna i de båda andra grupperna. Ett undantag
finns, nämligen när det gäller modersmålet, ej svenska, där dock få elever finns
i läsgrupp 1.
Beträffande de olika ämnenas betydelse är eleverna i läsgrupperna överens.
Signifikanta skillnader finns visserligen avseende svenska som andraspråk, so,
idrott och hälsa, musik och bild, men läsgruppstillhörigheten förklarar mindre
än en procent av variationen i skattningarna, undantaget modersmålet, där
den ca en procent av variationen förklaras.
Vi kan alltså konstatera att eleverna i de tre läsgrupperna anser att skolämnena är lika viktiga och att de i stort sett tycker att de klarar av dem lika bra.
Möjligen finns en svag tendens till att eleverna i de mycket små klasserna anser
att de klarar av ämnena något bättre än vad de övriga eleverna anser.
I en fråga undersöktes hur eleverna oftast arbetade i klassen. Svarsalternativen kan rangordnas i en fyrgradig skala från ”Eget arbete” till att ”Alla arbetar
med samma sak”.
Tabell 5.3

Arbetssätt för elevgrupperna (procent)
Läsgrupp 1
N=21

Läsgrupp 2
N=142

Läsgrupp 3
N=2 739

Med ”Eget arbete”, d.v.s. var och en arbetar
för sig själv med olika saker.

46

42

39

Grupper eller par arbetar med olika saker.

15

7

8

0

3

7

19

45

40

Hur arbetar ni oftast i klassen?

Grupper eller par arbetar med samma sak.
Alla arbetar med samma sak.

Läsgruppstorlekarna är som tidigare mycket olika. En tendens till att eleverna i
de små klasserna inte så ofta som de övriga svara att ”Alla arbetar med samma
sak” kan spåras. Det är rimligt att tänka sig att eleverna i de mycket små grupperna får sin undervisning där just för att de behöver individuell anpassning av
lärandesituationerna.
5.3 Elevernas attityder till svenskämnet

Redan vid utvärderingen 1989 undersöktes hur eleverna ställde sig till olika
aktiviteter inom svenskämnet genom enkäten ”Svenska i skolan”. Utifrån före-
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komst i dåvarande läroplan44 listades 27 inslag i svenskundervisningen som
elever bedömde utifrån deras betydelse. Lärarna gjorde motsvarande skattningar. Skalstegen var mycket, ganska, inte särskilt och inte alls viktigt. Flera
intressanta iakttagelser har under åren gjorts utifrån resultaten. Det visade sig
att elevernas rangordning av aktiviteternas betydelse inte förändrats över åren
(ρ=0,98 för urvalen 1989 och 1992, ρ=0,98 för urvalen 1989 och 2003 samt
ρ=0,96 för urvalen 1992 och 2003.45)
I en faktoranalys som genomfördes NU-89 utkristalliserades sju faktorer av
elevernas svar på enkäten ”Svenska i skolan”.46 De fick benämningarna och
rangordningen avseende betydelse enligt nedan
• Styrda, ”traditionella” aktiviteter.
• Aktiviteter av praktisk karaktär.
• Aktiviteter, som innebär att eleverna samtalar med varandra.
• Individuell läsning.
• Aktiviteter där eleverna delar med sig av upplevelser och erfarenheter.
• Aktiviteter med inslag av dramatisering.
• Läsning av tidningar.
Viktigast var enligt eleverna att arbeta med aktiviteterna rättstavning, ordkunskap och grammatik, ”traditionella” aktiviteter. Vid utvärderingen 1989 besvarade elever frågan:
Om du fick bestämma, vad vill du då göra under en lektion i svenska?
Skriv och berätta.
Allra helst ville eleverna läsa böcker och skriva berättelser, enligt de fria svaren.
Svenskämnets mer formella moment rättstavning, språklära och ordkunskap
förekom i önskningarna rörande innehållet i undervisning mer för att de var
viktiga inslag än för att de var lustbetonade.
Till enkäten ”Svenska i skolan” fogades 2003 två frågor som rör datoranvändning. I en faktoranalys erhölls sju faktorer. Det verkar som om den första
faktorn samlar aktiviteter som har med kommunikation att göra. Eleverna
samtalar, berättar för varandra samt skriver och berättar. Faktorn benämns
Kommunikation (Kom) (α=0,78). I den andra faktorn laddar aktiviteter som
har inslag av förmedling och kunskapsinhämtande. Aktiviteterna för tanken

44
45
46

Skolöverstyrelsen (1980)
Holmberg, L., Miliander, J. & Pettersson, A. (2003)
Holmberg, L. (1990a)
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till läsning och skrivning som redskap i lärandet, och faktorn benämns Redskap (α=0,70). I denna faktor laddar också de färdighetsrelaterade aktiviteterna att arbeta med rättstavning, ordkunskap och grammatik. Emellertid har
dessa tre också laddningar i den fjärde faktorn och tillsammans med aktiviteterna som handlar om handstil och skrivstil samt anteckna och lyssna för att
lära får de utgöra faktorn Färdigheter (α=0,78). I en tredje faktor samlas aktiviteter som har med drama att göra, Drama (α=0,82). Slutligen bildas en
femte faktor, som dock inte hänger samman särskilt väl (α=0,52) av variabler,
som mer antyder att eleverna läser och skriver för sin egen skull, nämligen att
läsa tyst i klassen, att låna och läsa bra böcker och att skriva egna berättelser,
sagor eller ”böcker”. Faktorn skulle kunna kallas Nöje. Variablerna som rör
tidningsläsning hör samman liksom variablerna som inkluderar datorhantering. Två summor bildas, Tidning och Dator.
Utifrån ovanstående bildades fem summavariabler. Beroende på hur många
variabler som ingår i dem har de naturligtvis olika maximumvärden. I tabell
5.4 visas rangordningen av faktorerna. Även resultat från 1989 finns i tabellen.
Tabell 5.4

Rangordningen av aktiviteter inom svenskämnet avseende deras vikt enligt
elevernas skattningar

Aktiviteter
2003

Rangordning
2003

Aktiviteter
1989

Rangordning
1989

Färdigheter

1

Styrda traditionella färdigheter

1

Redskap

2

Praktiska aktiviteter

2

Nöje

3

Samtal

3

Kommunikation

4

Individuell läsning

4

Tidningsläsning

5

Dela med sig av upplevelser
och erfarenheter

5

Drama

6

Drama

6

Dator

7

Tidningsläsning

7

Faktorerna ser något olika ut vid de båda utvärderingarna 1989 och 2003.
Dock finns också likheter. Aktiviteter som präglas av färdighetsträning är de
viktigaste enligt eleverna såväl 2003 som 1989. Aktiviteter som har inslag av
drama är mindre viktiga såväl 1989 som 2003. Tidningsläsning var 1989 och
även 2003 inte särskilt viktig i svenskämnet i skolan. I de flesta fall där skillna-
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der mellan läsgrupperna finns har eleverna i de mycket små klasserna skattat
aktiviteterna som viktigare än övriga elever. Undantag utgör faktorn Färdigheter. För de flesta summavariabler gäller att spridningen i läsgrupp 1 är större än
i de övriga läsgrupperna.
5.4 Elevernas fritidssysselsättningar

I några frågor undersöktes elevernas fritidssysselsättningar. Vissa av dem förekom också vid tidigare utvärderingar. Här studerar vi variabler som ibland ansetts ha betydelse för elevernas prestationer i skolan. Till dem hör läs- och TVvanor. Vi beaktar också elevernas IT-vanor. Först frågade vi eleverna vilken typ
av texter de läste på sin fritid. (tabell 5.5).
Tabell 5.5

Elevernas val av texttyp (procent)
Läsgrupp 1

Läsgrupp 2

Läsgrupp 3

Dagstidningar

31

32

28

Veckotidningar

27

16

18

Serier

42

47

60

Böcker

81

73

77

4

7

7

Ingenting

Endast en skillnad finns mellan läsgrupperna när det gäller val av litteraturgenre. Eleverna i de mycket små klasserna väljer mindre ofta att läsa serier än
elever i de övriga klasserna. Noteras kan också att för samtliga läsgrupper gäller
att boken oftast har valts.
Eleverna berättade vilken bok som var favoritboken. Nedan ges en tio-itopplista för de tre läsgrupperna. Boktitlarna har sammanfattats i vissa fall.
Samtliga böcker om Bert, Eva och Adam respektive Kalle Anka o.s.v. har räknats samman.
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Tabell 5.6

Elevernas favoritböcker i antal nämnda böcker

Läsgrupp 1
N=26*

Läsgrupp 2
N= 148*

Läsgrupp 3
N=2 905*

Harry Potter

6

Harr y Potter

27

Harry Potter

450

Kalle Anka

4

Sagan om ringen

14

Delar ur Sagan om ringen

173

Eva och Adam

3

Eva och Adam

12

Eva och Adam

94

Dragon ball

2

Dragon ball

5

Kalle Anka

90

Kalle Anka

5

Sune

73

Bert

3

Bert

70

Sune

3

Kitty

37

Julia och Jim

3

Tvillingarna

32

En ö i havet

2

Dragon ball

30

Kitty

2

Kalla kårar

26

Kriget kom

2

Julia och Jim

25

*Endast böcker valda av fler än en elev har tagits med

Böckerna om Harry Potter är de mest populära hos eleverna i alla tre läsgrupperna. Eleverna i de mycket små klasserna har inte som övriga elever berättelser ur ”Sagan om ringen” bland sina favoritböcker. Kalle Anka förekommer i
samtliga läsgrupper, men relativt sett fler gånger bland elever i de mycket små
klasserna. Man kan inte undvika att fundera över den genomslagskraft media
har, när det gäller att påverka elevernas läsning. Berättelserna om Harry Potter,
Eva och Adam, Bert och Sune och ”Sagan om ringen” har samtliga under de
senaste åren varit lättillgängliga i form av TV- och videofilmer eller som biograffilmer. Det är tänkbart att skolan därvid följt upp det massmediala utbudet
och inspirerat eleverna att läsa böckerna. Härom kan vi naturligtvis bara spekulera.
Elevernas läs-, TV- och IT-vanor avseende tidsomfattningen undersöktes i
tre frågor. En svag tendens till att de lässvaga eleverna tittar mer på TV och
DVD kan skönjas. Skillnaderna mellan läsgrupperna är dock mycket små.
En faktoranalys antyder att de två variablerna som rör elevernas IT-vanor
hänger samman, d.v.s. de elever som chattar och surfar mycket på skoldagar
gör så också på sin fritid. Läs-, TV- och DVD-vanor skulle också kunna tänkas
höra samman på motsvarande sätt.
Som när det gällde val av böcker hade eleverna möjlighet att själva skriva
vilka tre TV-program, video- eller DVD-filmer de brukade titta på. Eleverna
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har inte bara valt att ange program, de har också ibland angett genrer eller vilken kanal de ser på. En sammanställning följer, som ger antal val av ett visst
program, en viss genre eller kanal. Alla elever har inte angett tre val, vilket
innebär att sammanställning mer ska ge en uppfattning om elevernas val i stort
än en exakt redovisning av hur många eller hur stor andel av eleverna som ser
på respektive program, genre eller kanal. Sammanställningen är alltså snarare
en rangordning över de tio mest frekventa valen i respektive läsgrupp. Det insamlade datamaterialet skulle kunna ge underlag för en mer inträngande studie
om elevernas val av TV- och videoprogram. Här syftar beskrivningen till att ge
indikationer om huruvida eleverna i de tre läsgrupperna väljer samma typer av
program.
Tabell 5.7

Elevernas val av TV-program samt video- och DVD-filmer

Läsgrupp 1
N=26

Läsgrupp 2
N= 148

Läsgrupp 3
N=3 079

Räkna med bråk

5

The Simpsons

26

Komedier

453

The Simpsons

4

Action

20

Action

323

Sport

3

Komedi

19

Sport

319

MTV

3

Sport

19

Hem till Midgård

292

ZTV

2

Vänner

12

The Simpsons

261

Lois och Clark

2

Big Brother

11

Sagan om ringen

238

Harry Potter

9

Full frys

223

Sagan om ringen

9

Big Brother

203

Hem till Midgård

8

Camp Molloy

167

Nyheter

8

Vänner

148

Den tecknade serien The Simpsons finns med bland de oftast valda programmen i alla tre läsgrupperna. Bland de tio vanligaste programmen för läsgrupperna 2 och 3 finns många gemensamma inslag. Harry Potter och Nyheter är
dock unika för läsgrupp 2, medan detsamma gäller för Camp Molloy och Vänner i läsgrupp 3. Räkna med bråk förekommer även i läsgrupperna 2 och 3
men inte bland de tio oftast valda.
Eftersom läsgrupp 1 endast består av 26 elever kan naturligtvis inte några
definitiva slutsatser dras om elevernas programval. Några dramatiska skillnader
finns dock inte mellan läsgrupperna.
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En fråga i elevenkäten löd: ”Vad sysslar du helst med på din fritid?” (Du får
sätta fler än ett kryss.) Endast rörande få av de uppräknade aktiviteterna skiljer
sig läsgrupperna åt signifikant. I den stora elevgruppen (läsgrupp 3) väljer
större andel elever att vara tillsammans med kamrater. Däremot finns en tendens till att eleverna i de mycket små klasserna oftare väljer att leka.
Skillnad finns också avseende val av aktiviteten surfa på nätet. I läsgrupp 1
väljer ca en tiondel av eleverna denna, i läsgrupperna 2 och 3 en tredjedel. Förhållandet kan kanske förklaras av att de som har svårt att läsa också har problem med att surfa och chatta.
Genomgången av elevskattningarna har hittills utmynnat i att variabler som
kan placeras in i såväl undervisnings- som samhällsrutan i den ursprungliga
modellen (figur 1.1) har beskrivits. En sammanställning görs och redovisas i
kapitel 8.
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6. Föräldrarnas engagemang i elevernas skolgång
”Svenska hem erbjuder goda förutsättningar ...” konstateras i rapporten ”Barns
läskompetens i Sverige och i världen”.47 Man talar t.o.m. om de svenska föräldrarna som en ”unik resurs” internationellt sett, när det gäller barns läsande. Att
föräldrarnas socialgruppstillhörighet har ett visst prediktionsvärde för skolprestationer har tidigare visats i såväl svenska som internationella metastudier.48 49 50
Emellertid har erfarenheter från tidigare studier också visat på svårigheterna att
i en så omfattande undersökning som NU-03 via elever i årskurs 5 samla in
uppgifter om yrke eller socialgrupp som är både tillförlitliga och hanterliga.51 52
Om barnen får svara fritt blir kategoriseringen av dessa svar alltför resurskrävande för att rymmas inom de ramar som står till buds. Fasta svarsalternativ,
som utgör den andra möjligheten, är emellertid svåra att formulera så att de blir
begripliga för barn i årskurs 5. Att nyttja information från andra databaser har
inte varit aktuellt inom utvärderingen 2003. Inte heller ingår någon enkät till
föräldrarna i årskurs 5. Inga frågor som rör föräldrarnas yrken har av ovanstående skäl konstruerats, utan andra har nyttjats, som avser att ge en uppfattning om föräldrarnas engagemang i sina barns skolgång. Dessa frågor har förekommit vid tidigare utvärderingar. Denna typ av frågor motiveras bl.a. av tidigare forskningsresultat. En metastudie från 1984 finner Walberg53 en effektstyrka för ”home interventions” på 0,50 och Scheerens54 talar om ”Moderate
empirical bases” för att betrakta föräldraengagemang som en bakgrundsfaktor
för skolprestation. I en sammanfattning av IEA-studien Reading Literacy slås
fast:55
The more effective schools received more parental cooperation than less
effective schools ...
En fråga har ändrats sedan tidigare utvärderingar, nämligen ”Kan du få hjälp
hemma med skolarbetet när du behöver?”. Vid tidigare tillfällen var formuleringen ”Får du hjälp...?”. Skälet till omformuleringen är att det faktum att
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Skolverket (2003)
Fraser, B. (1987)
Holmberg, L. (1994)
Lindell, E. (1991)
Löfquist, G. (1988)
Löfquist, G. (1990)
Walberg, H. J. (1984)
Scheerens, J. (1989)
Postletwaite, N. & Ross, K. (1992)
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eleverna faktiskt får hjälp hemma mer har att göra med huruvida eleverna behöver hjälp, medan ordet kan indikerar föräldrarnas förmåga att ge eleverna
hjälp. De fyra frågorna har tidigare och kommer också i föreliggande studie att
användas som en indikation på hemmets såväl engagemang som möjligheter
att stödja sina barn. I andra undersökningar har uttrycket ”hemmets kulturella
kapital” använts och undersökts t.ex. genom att eleverna angett hur många
böcker som finns i hemmet, hur många böcker eleverna själva äger, huruvida
familjen har dagstidning, har piano o.s.v. Eftersom vi tidigare inte haft frågor
av denna typ och inte ville göra enkäten till eleverna alltför omfattande valde
vi att med den ovan nämnda förändringen behålla de tidigare använda frågorna.
Korrelationerna mellan svaren på frågorna om föräldraengegemang är små,
samtliga mindre än 0,17. Läsgruppstillhörigheten förklarar endast mycket
marginellt skillnaderna i föräldraengagemang. De flesta eleverna har föräldrar
som nästan alltid kommer till skolan för att tala med lärarna och som kommer
till föräldramöten.
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7. Skolan och undervisningen enligt lärarna
I sin genomgång av resursers betydelse för pedagogiska resultat skriver Gustafsson och Myrberg56 (s. 170):
Huvudslutsatsen från vår genomgång är följaktligen att lärarkompetensen är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för elevernas resultat.
I enkäten till lärarna i NU-03 finns frågor som handlar om lärarnas bakgrund,
t.ex. kön, ålder, utbildning, tjänsteår, attityder till skolan i allmänhet och ämnena svenska, matematik och engelska i synnerhet, uppfattningar om förändringar som rört skolan under den senaste femårsperioden och samarbete. I det
följande redovisas några av dessa variabler i relation till de tre läsgrupper som
definierats i föregående kapitel.
Lärarnas bakgrund
Eleverna i de mycket små klasserna har kvinnliga lärare, som har fullgjort lärarutbildning samt har arbetat som lärare i genomsnitt 4,5 år. Dessa lärare är i genomsnitt yngre, 34 år, än lärarna i övriga grupper, i läsgrupp 2 (51 år) och i läsgrupp 3 (44 år). I relation till lärarna i de övriga grupperna, som i genomsnitt
har arbetat i 17 år, har alltså eleverna i de små lässvaga klasserna lärare med kort
erfarenhet. Ungefär 40 procent av eleverna i läsgrupp 2 och 75 procent av eleverna i läsgrupp 3 undervisas av kvinnliga lärare. Över 90 procent av lärarna
som undervisar i svenska i läsgrupperna 2 och 3 har fullgjort lärarutbildning.
Lärarnas trivsel på sin arbetsplats
I en fråga bedömde lärarna i NU-03 olika aspekter av trivsel i arbetet. Svarsalternativen var att de trivdes mycket bra, ganska bra, inte särskilt bra samt
inte alls bra. Frågorna löd:

Hur trivs du med
• skolan du arbetar på?
• ditt arbetslag?
• dina andra kolleger?
• skolledningen?
• skolans miljö?
• eleverna?

56

Gustafsson, J.-E. & Myrberg, E. (2002)
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Samtliga skillnader mellan lärarsvar från de olika läsgrupperna är signifikanta,
men läsgruppernas förklaringsvärde är ringa. Till exempel förklaras mindre än
en procent av variansen i lärarnas trivsel av att de undervisar i de olika läsgrupperna. För lärare i alla tre läsgrupperna gäller att skolans miljö får de lägsta
skattningarna.
I ytterligare en fråga skattade lärarna sin arbetssituation ur olika aspekter
som kan antas ha med trivsel att göra. Svaren gavs i en fyrgradig skala med stegen instämmer inte alls, nog inte, delvis samt helt. Frågan löd:
Hur uppfattar du din arbetssituation som lärare på skolan? Markera med ett
kryss det svarsalternativ som du tycker passar bäst.
• Jag upplever stöd från kollegerna i mitt arbetslag.
• Jag anser att vi behöver mer tid att diskutera pedagogiska frågor i arbetslaget.
• Jag har stort förtroende för skolledningens sätt att utföra sitt arbete.
• Jag har stora möjligheter att vara med och påverka de frågor som jag tycker
är viktiga på skolan.
• Jag upplever mitt arbete som mycket meningsfullt.
• Jag anser att den arbetsplatsförlagda tiden är viktig för samarbetet och
utvecklingen i arbetslaget.
• Jag anser att skolans lokaler med klassrum och arbetsrum är ändamålsenliga
och fräscha.
• Jag anser att jag får tillräckligt stöd av elevvårdspersonalen i mitt arbete.
I tre fall är skillnaderna mellan lärarna i de olika läsgrupperna signifikanta.
Lärarna i läsgrupp 2 anser att deras möjligheter att påverka de frågor som de
tycker är viktiga är större än vad övriga lärare anser. Lokalernas ändamålsenlighet uppfattas inte så stor av lärare till lässvaga elever som till övriga. Tillräckligt
stöd av elevvårdspersonal anser sig lärare i de små lässvaga klasserna ha i större
utsträckning än lärare i de större lässvaga klasserna. Skillnaderna är dock små.
Lärarnas uppfattning om skolans uppdrag
Lärarna i såväl årskurs 5 som 9 redovisade sin uppfattning om vikten av olika
mål för skolans verksamhet. Frågornas formuleringar har gjorts av dem som
konstruerade utvärderingsmaterialet för årskurs 9. Skälet till att uppgiften ingick också i årskurs 5 var att jämförelser då skulle kunna göras mellan de båda
årskurserna. De mål som lärarna hade att ta ställning till var:

• Ge likvärdig utbildning till alla
• Verka för jämställdhet mellan könen
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• Ge särskilt stöd till elever som har svårigheter
• Utbilda för arbetsmarknaden
• Förmedla samhällets grundläggande värderingar och traditioner
• Utbilda för högre studier
• Ge eleverna gott självförtroende
• Uppmuntra till nyfikenhet
• Ge träning i att ta ställning i etiska och moraliska frågor
• Utveckla elevens förmåga att samarbeta med andra
• Väcka intresse för fortsatt lärande.
Skalstegen i lärarnas skattningar var mycket, ganska, inte särskilt samt inte alls
viktigt.
Tämligen naturligt förefaller det vara att lärarna i läsgrupp 1 anser det viktigare att ge särskilt stöd åt elever i svårigheter än vad övriga lärare gör. Å andra
sidan är denna uppgift viktig för samtliga lärare. Det må nämnas att ett η2värde som beräknats, ehuru skalan inte tillåter detta, uppgår till 0,12, innebärande att nästan 12 procent av variationen i skattningen kan förklaras av att
lärarna undervisar i olika läsgrupper.
Relativt stor skillnad mellan lärargrupperna finns också avseende målet att
väcka intresse för fortsatt lärande. Lärare i läsgrupp 2 har lägst medelvärde. Sju
procent av variationen kan tillskrivas det förhållandet att lärarna har undervisat i olika läsgrupper.
Lärare som undervisar i läsgrupp 2, d.v.s. i klasser med fler än tio elever som
har lågt resultat på läsproven, prioriterar inte uppdraget att ge goda kunskaper
och färdigheter i samma utsträckning som övriga lärare. Det är möjligt att formuleringen stöter. I samtalet kring lärande har uttrycket att ”ge kunskaper”
sedan några decennier varit en stötesten. Drygt fem procent av variationen förklaras av att lärarna undervisar i olika läsgrupper.
Lärarnas upplevelser av förändringar
Eftersom ett syfte med NU-03 var att studera grundskolan över tid konstruerades frågor som just handlade om förändringar som skett under den senaste
femårsperioden. Inte bara styr en ny läroplan arbetet 2003 utan ansvaret för
skolan har övergått från staten till kommunen. Lärarna är inte längre statstjänstemän utan är anställda av en kommun. Deras arbetstider har reglerats på
ett sätt som inte förekom tidigare.
De nykonstruerade frågorna till lärarna är gemensamma för årskurserna 5
och 9. Lärarna tillfrågades huruvida de instämde i nedanstående påståenden.
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• Antalet skol- och arbetslagskonferenser har ökat.
• Mitt samarbete med kolleger i arbetslaget har utvecklats positivt.
• Utvecklingstakten har stärkt föräldrakontakten och ökat engagemanget
mellan hem och skola.
• Mina elever har fått ökade möjligheter att vara med och påverka undervisningen och skolan.
• Jag använder läroböcker i mindre utsträckning i undervisningen.
• Jag har kunnat variera arbetssätten i högre grad.
• Mina elever har blivit medvetna om mål i läroplan och kursplaner.
• Jag utgår i min undervisning mer från elevernas frågor och deras individuella
behov.
• Antalet elever i behov av stöd från elevvården har ökat.
Lärarna skattade företeelserna i en fyrgradig skala med stegen instämmer helt,
delvis, nog inte samt inte alls. Vid beräkningarna har steget instämmer helt fått
värdet 4. Endast en lärare i läsgrupp 1 har besvarat frågorna. Skälet är att lärarna i de mycket små grupperna inte har arbetat under hela den gångna femårsperioden. Som nämndes hade dessa lärare i genomsitt arbetet 4,5 år.
Samtliga lärargrupper instämmer helt eller delvis i att elevernas behov av
stöd från elevvården har ökat. Signifikant skillnad finns dessutom mellan lärare
i klasser som läser svagt och lärare i övriga klasser, där de förstnämnda oftare
instämmer helt.
Att antalet skol- och arbetslagskonferenser ökat är lärarna överens om. Likaså instämmer lärarna delvis i att de har kunnat variera arbetssätten i högre grad
2003 än fem år tidigare.
Lärarnas attityder till svenskämnet
Först redovisas lärarnas uppfattning om kursplanens mål i svenska. Lärarna
skattade nivån i en femgradig skala, där mycket för högt ställda och mycket för
lågt ställa utgjorde ytterpunkterna. I tabell 7.1 visas hur lärarna i de tre läsgrupperna svarat. N-talen gäller det antal elever, vars lärare svarat på frågan.
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Tabell 7.1

Lärarnas uppfattning om kursplanens mål i svenska

Vad anser du som
undervisande lärare
om kursplanernas mål
att uppnå i svenska?
Läsgrupp 1 (N=27)
Läsgrupp 2 (N=128)
Läsgrupp 3 (N=2 786)

Mycket
för högt
ställda

Något
för högt
ställda

Lagom

Något
för lågt
ställda

Mycket
för lågt
ställda

0

7

20

0

0

15

0

128

0

0

0

126

2 469

191

0

Först konstateras att inga elever i årskurs 5 i vårt urval har lärare som anser att
uppnåendemålen för svenskämnet är mycket för lågt ställda. Skillnaden mellan
lärargrupperna är signifikant och indikerar att lärare i läsgrupperna 1 och 2 oftare anser att målen är högt ställda än lärare i läsgrupp 3. Resultatet rimmar väl
med den typ av klasser i vilka de olika lärarna arbetar.
Lärarnas attityder till aktiviteter inom svenskämnet
Redan vid utvärderingen 1989 ombads lärarna att skatta samma aktiviteter
inom svenskundervisning som eleverna gjorde (avsnitt 5.3.). Liksom när det
gällde elevenkäten i svenska, ”Svenska i skolan”, kompletterades lärarenkäten
med aktiviteter i anslutning till datorarbete. Det visade sig att lärarna vid de
båda utvärderingarna 1989 och 2003 hade tämligen likartad uppfattning om
aktiviteternas rangordning avseende betydelse 2003 (ρ= 0,90).57
Inför Skolverkets rapport 2003 studerades skillnader i elevers och lärares
skattningar. Eleverna i det nationella urvalet antydde, som nämndes, att de
fem viktigaste aktiviteterna hade med färdighetsträning och inlärning att göra,
t.ex. att arbeta med rättstavning och ordkunskap, att skriva tydligt respektive
att lyssna för att lära sig samt att läsa faktaböcker. Lärarna å sin sida rangordnade aktiviteter som hade samband med upplevelser bland de fem viktigaste;
skriva berättelser, skriva om upplevelser och läsa tyst. Även aktiviteter som
hade med lärandet att göra fanns med bland de fem högst rankade, nämligen
lyssna för att lära samt redovisa för klassen. För eleverna var det fria skrivandet
inte lika viktigt, däremot framstod grammatik och skrivstil som betydelsefullare för dem än för lärarna. Det föreföll som om eleverna ansåg att ”traditionella” aktiviteter var viktigare än mer ”fria”, medan lärarna lyfte fram det fria
skrivandets betydelse.
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Motsvarande mönster såg vi vid utvärderingen 1989.58 Då bad vi också
eleverna, som nämndes, i en fri fråga tala om vad de önskade göra under en
svensklektion. Svaren på den fria frågan stämde bättre överens med de aktiviteter som lärarna ansåg vara viktigast.
Fortfarande kan vi alltså fråga oss varför lärare och elever inte är överens om
aktiviteternas betydelse. För tio år sedan var en tanke att aktiviteter med inslag
av färdighetsträning var lättare att bedöma än den fria läsningen och det fria
skriftliga berättandet, och att eleverna alltså kunde få tydligare respons på sådana; antal rätt/fel på en rättskrivning, antal korrekta ordförklaringar på ett
prov i ordkunskap, rätt besvarade frågor till en faktatext o.s.v. Möjligen gäller
detta fortfarande i skolan. Kanske är det så att rättstavningen och en tydlig
handskrivning också i barnens fria skriftliga berättande fortfarande fokuseras i
så hög grad att barnen tillmäter dem större betydelse än just berättandet.
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8. Sammanfattning av jämförelsen
mellan läsgrupper
Under årens lopp har det ibland varit svårt att få gehör för den skillnad som
finns mellan en utvärdering på en nationell nivå och de utvärderingar som
kontinuerligt sker i det vardagliga arbetet i skolan. Det material som konstruerats för nationella utvärderingar har ibland kritiserats och diskuterats utifrån
förhållanden som gäller klassrumsarbetet. Sådana diskussioner blir inte alltid
fruktbara och kritiken riskerar att inte bli konstruktiv.
En nationell utvärdering är som ett flygfoto. Nyanser suddas ut. Vi ser berg,
dalar och sjöar, stora och små samhällen. En och annan motorväg kan framträda. De små kullarna, åarna och bäckarna, småstigarna och människorna
framträder inte. Vi behöver för att utveckla skolan de detaljrika bilderna, där
de som verkar i skolan framträder tydligt. Men vi behöver också översiktsbilden, främst för att den kan bilda ett underlag för en bedömning om huruvida vi erbjuder alla barn en likvärdig skola.
I arbetet med analysen av det digra datamaterialet som samlats in i NU-03
om årskurs 5 och i rapporteringen härom är det lätt att förbise det kloka i att
ständigt förmedla att det som målas upp är en översiktsbild. Data fascinerar
och det finns en risk att formuleringarna blir mer distinkta än de borde vara.
Samtidigt kan läsningen försvåras om reservationer ständigt inbakas i texten.
De reservationer som borde ligga som en grund för tolkningen av samtliga resultat kan sammanfattas i att:
• i det nationella urvalet i årskurs 5 är stora skolor överrepresenterade,
• bearbetningar har skett, som inte alltid varit helt matematiskt och statistiskt
korrekta. T.ex. har medelvärden och summor bildats av variabler, vars skalor
inte varit ekvidistanta. Statistiska metoder har nyttjats som egentligen ställer
större krav än data uppfyller,
• attityder fångas upp på ett schematiskt sätt genom konstruerade skalor som
inte ger utrymme för djupare beskrivning av nyanser och kvaliteter och
• proven i matematik, svenska och engelska prövar en liten del av de kunskaper och färdigheter som eleverna efter fem skolår förväntas uppnå.
Trots den arbetsamma tiden på skolåret då NU-03 genomfördes är bortfallet
mycket ringa. I alla delar av materialet har över 90 procent av eleverna sänt in
svar, undantaget provet i hörförståelse i engelska, i vilket 89 procenten av eleverna deltagit. Lärarna har i sina kommentarer huvudsakligen ställt sig positiva
till utvärderingsmaterialet, något som inte är förvånande, då många lärare un-
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der årens lopp deltagit i konstruktionen. Dessutom har provdelarna prövats ut
vid flera tillfällen.
Skolverket konstaterar i sin rapport rörande NU-03 bl.a. att:59
Elevernas läsförmåga i svenska har försämrats.
I redovisningen av resultat från årskurs 5 har valts att i stället för att tala om
läsförmåga använda uttrycket läsfärdighet. Skälet är att en förmåga kan betraktas som en latent egenskap som kan ta sig uttryck i en visad färdighet.
Oavsett vilken vokabulär som används måste man hålla i minnet det sätt på
vilket elevernas läsning har prövats. Fyra texter, varav två hämtade ur barnlitteraturen, med tillhörande frågor, syftade till att fånga upp elevernas läsfärdighet.
Eleverna skulle ibland skriva ner sina svar, vilket innebar att de som hade problem med skrivandet kunde ha svårt att besvara frågorna, ehuru de läst och
förstått. Detta tog vi inte hänsyn till i analyserna. Som vid tidigare utvärderingar är det alltså viktigt att inte dra för långt gående slutsatser av resultaten.
Icke desto mindre kan de tas vara på och utgöra ett av flera underlag för en
analys av hur skolsituationen ser ut för elever i årskurs 5 i början av 2000-talet.
I årskurs 5 hade eleverna lägre poäng på de läsprov som ingick i NU-03 än
de haft vid tidigare utvärderingar. Med samma gränsdragningar var andelen
lässvaga elever större 2003 än 1989, 1992 och 1995. På olika sätt kan förklaringar till den försämrade läsfärdigheten sökas. I föreliggande studie har jämförelser gjorts mellan tre elevgrupper, en första bestående av elever med svag läsfärdighet som undervisades i små klasser, en andra med elever med svag läsfärdighet som gick i normalstora klasser och slutligen en tredje stor grupp med
övriga elever. En strävan var att identifiera skillnader mellan grupperna i olika
avseenden. En summavariabel bildades utifrån resultatet på de tre läsprov i
NU-03, som bestod av sammanhängande texter och frågor till dem. Utifrån
resultatet på denna lässumma bildades alltså tre läsgrupper:
• Läsgrupp 1:

Lässvaga elever i klasser med färre elever än tio elever
(ca 1 procent av eleverna)

• Läsgrupp 2:

Lässvaga elever i klasser med tio eller fler elever
(ca 5 procent av eleverna)

• Läsgrupp 3:

Övriga klasser (ca 94 procent av eleverna)
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Den modell som tagits som utgångspunkt för studien, figur 1.1, används nu
som en sammanfattning av de förhållanden där skillnader mellan läsgrupperna
kommit fram. En sammanställning finns i figur 8.1.
Figur 8.1

Sammanfattning av skillnader mellan de lässvaga grupperna och övriga grupper

Individ
De lässvaga grupperna i relation till övriga elever har
• bott färre antal år i Sverige
• oftare ett annat modersmål än svenska

Undervisning
De lässvaga grupperna i relation till övriga elever
• har något sämre kamratrelationer
• har kamrater och vuxna i skolan som
lyssnar på dem i något mindre utsträckning
• har svag tendens till att ha större självförtroende när det gäller att klara av skolämnena
• anser att vissa aktiviteter i
svenskundervisningen är viktigare
• väljer i lägre grad att läsa serier på fritiden
• väljer i mindre utsträckning att chatta på sin fritid
De lässvaga grupperna har i relation till övriga elever
• lärare med kortare lärarerfarenhet
• oftare kvinnliga lärare
• lärare som i högre grad anser det viktigt att
ge särskilt stöd till elever i svårigheter
• lärare som i högre grad anser att målen i
svenska är för högt ställda
• lärare som i högre grad anser att antalet elever
med behov av stöd från elevvården har ökat
under den senaste femårsperioden
• lärare som i lägre grad betonar skolans mål
att väcka intresse för fortsatt lärande

Resultat
De lässvaga
grupperna i relation till övriga
elever har
• sämre resultat
i matetematik

Samhälle

Eleverna i årskurs 5
Någon skillnad i könsfördelningen mellan läsgrupperna finns inte. När det
emellertid gäller det antal år eleverna bott i Sverige har eleverna i de lässvaga
grupperna bott kortare tid i Sverige än övriga elever. Vidare har större andel av
eleverna i de lässvaga grupperna annat modersmål än svenska och erhåller
också undervisning i modersmålet. Att elever som bott i Sverige kortare tid än
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övriga har svårare att läsa svenska texter är naturligtvis inget att förvånas över.
Inte heller är det underligt att elever med annat modersmål än svenska har
sämre resultat i läsning på svenska än övriga elever. Stor spridning finns i läsfärdighet hos elever med annat modersmål än svenska.
Fyra matematikprov ingick i utvärderingsmaterialet i årskurs 5. Läsgruppstillhörigheten förklarar fyra procent av variansen i det icke verbala provet ”Taluppfattning” och i provet som anslöt till den informativa texten ”Våra arbeten”. De lässvaga grupperna har sämre matematikkunskaper än övriga elever.
Elevernas attityder till skolan, kamrater och undervisning
Eleverna i årskurs 5 trivs mycket eller ganska bra i skolan oavsett vilken läsgrupp de tillhör. Eleverna i de lässvaga grupperna anser att de i lika hög grad
får den hjälp med skolarbetet som de behöver som övriga elever. Kamratrelationerna upplevs emellertid som något sämre av elever i de lässvaga grupperna.
De anser att kamrater och vuxna i något mindre utsträckning lyssnar på dem.
Eleverna anser att skolämnena är viktiga, t.o.m. viktigare än vad eleverna
ansåg för tio år sedan. När det gäller skattningen av olika aktiviteter som kan
förekomma i svenskundervisningen finns en tendens till att de lässvaga grupperna tillskriver aktiviteterna större betydelse än vad övriga elever gör. Skillnaderna är dock små. Fortfarande ser eleverna färdighetsträning i svenska som
det mest betydelsefulla inslaget i svenskundervisningen, precis som de gjorde
för tio år sedan. Lärarna däremot prioriterar friare inslag i svenskundervisningen, d.v.s. att eleverna läser och skriver berättelser, också precis som för tio
år sedan. Eleverna är överens över tid, lärarna är överens över tid – men lärare
och elever har olika uppfattningar.
Eleverna tycker att de klarar sig bra i de olika ämnena. Svaga läsare i de små
klasserna tenderar att anse att de klarar sig ännu bättre än övriga elever. Det
kan naturligtvis vara positivt att elever som har svårt att läsa trots detta är
nöjda med sig själva. Det är tänkbart att eleverna i de små klasserna har större
möjligheter att få kontinuerlig individuell uppmuntran än i större klasser. Stödet till dessa elever kan bestå just i att ett klimat skapas, där eleverna känner
sig framgångsrika för att i förlängningen bli mer motiverade att lära.
I annat sammanhang har uttrycket ”speciallärarens dilemma” använts i samband med specialundervisning på högstadiet (Holmberg, 1984). Elever, som
under högstadieåren arbetade och lärde långt mer än de tidigare gjorde, riskerade att i slutet av grundskolan bl.a. genom standardproven få veta att de tillhörde gruppen elever som hade svagast resultat – inte bara i gruppen eller i
klassen utan i riket. Nu har problematiken flyttats ner till årskurs 5, där
eleverna bland annat med stöd i de nationella ämnesproven får veta, att de
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ännu inte nått de mål som kursplanerna föreskriver att elever ska ha uppnått
efter fem skolår. Det är naturligtvis en stor och svår uppgift för läraren – och
skolan som sådan – att medverka till att eleverna inte bara har gott självförtroende utan att detta också är baserat på realistiska grunder.
Avseende den litteratur som eleverna själva väljer att läsa på sin fritid finns
en skillnad mellan grupperna, som består i att mindre andel av eleverna i de
små lässvaga klasserna väljer att läsa serier än övriga elever. Eleverna i de tre
grupperna gör ungefär samma val av böcker att läsa på sin fritid och TVprogram att titta på. I det stora hela förefaller det som om eleverna i de tre läsgrupperna har ungefär samma fritidssysselsättningar. Möjligen väljer den stora
elevgruppen, läsgrupp 3, oftare att vara tillsammans med kamrater, medan
eleverna i de små klasserna väljer att leka.
Skillnad finns när det gäller att surfa på nätet. Eleverna i de små klasserna,
läsgrupp 1, anger i lägre grad att de sysselsätter sig därmed. Som tidigare antyddes kan det naturligtvis vara svårt att surfa på nätet och chatta om man har
problem med läsningen.
Sammanfattningsvis förefaller det alltså som om eleverna i de tre läsgrupperna inte skiljer sig anmärkningsvärt åt avseende de förhållanden som fångats
upp i elevenkäten i NU-03. Andra förklaringar till variationen i elevernas läsfärdighet måste sökas.
Föräldrarnas engagemang
I fyra frågor skattade eleverna föräldrarnas engagemang i skolarbetet. De flesta
elever har föräldrar som nästan alltid kommer till skolan för att tala med lärarna och som kommer till föräldramöten. Skillnaderna mellan föräldrar till
elever i de olika läsgrupperna avseende föräldraengagemanget är marginella.
Skolan och undervisningen enligt lärarna
Få skillnader mellan de tre läsgrupperna kunde identifierats. I stort sett har
den information som erhållits genom lärarnas enkätsvar visat att de tre läsgrupperna har en likartad skolsituation. Dock kan nämnas att lärarna som undervisar i de små klasserna är kvinnor som är yngre och har arbetat kortare tid
i skolan än övriga lärare. Om man tror att lärarerfarenhet är positiv för lärarens
förmåga att arrangera situationer där eleverna lär, kan det synas märkligt, att
de elever som kanske behöver den mest varierade och beprövade undervisningen har lärare som haft minst tid på sig att utveckla sådan.
Lärarna i de olika grupperna trivs ungefär lika bra med skolarbetet. Även
avseende övriga skattningar av arbetssituationen, som rör planering och samarbete är skillnaden mellan lärare i olika läsgrupper små.
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I några fall finns dock en substantiell skillnad mellan lärarna. Lärarna i läsgrupp 1, den som består av klasser med få elever med svagt läsresultat, anser
det vara viktigare att ge särskilt stöd till elever i svårigheter än vad övriga lärare
anser. Även avseende skolans mål att väcka intresse för fortsatt lärande skiljer
sig lärarna åt. Lärare i läsgrupp 2, klasser med svagt läsresultat men med fler
elever än i läsgrupp 1, har lägst medelvärde i sina skattningar. Man skulle
kunna tänka sig att dessa lärare är mer upptagna av att eleverna lär i nuet än
vad eleverna kan lära i framtiden.
Det må nämnas att samtliga lärare instämmer helt eller delvis i att elevernas
behov av stöd från elevvården har ökat under den senaste femårsperioden. Lärare i de lässvaga grupperna anger oftare att de instämmer helt i att behovet
ökat.
Att eleverna arbetar med aktiviteter där färdigheter i svenska används som
redskap har samtliga lärargrupper skattat som de viktigaste inslagen i svenskundervisningen. I samtliga lärargrupper är tidningsläsning den minst viktiga
aktiviteten. Isolerad färdighetsträning är inte så betydelsefull, enligt lärarna.
De analyser som hittills genomförts är företrädesvis beskrivande. Ett sätt att
söka samband mellan läsfärdighet och undervisning är att bygga regressionsmodeller. Sådana modeller har undersökts. Der visade sig dock att ytterst liten
del av variationen i läsfärdighet kunde förklaras. Ett skäl kan vara att regressionsmodellen förutsätter slumpmässigt urval medan data i NU-03 baseras i
ett clusterurval på klassnivå. Detta innebär att designeffekten inte beaktas. Ju
större homogeniteten inom klassen är med hänsyn tagen till läsfärdigheten
desto mer underskattas det sanna förklaringsvärdet. Teknik finns för att göra
analyser på individ- och klassnivå simultant,60 och ett nästa steg av bearbetningen av data från NU-03 blir att bygga modeller där hänsyn tas till den typ
av urval som gjorts. De beskrivningar som hittills gjorts kan ligga till grund för
valet av områden, som kan vara angelägna att analysera djupare.
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Del 2.
Elever i årskurs 5 skriver
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1. Inledning
I denna rapport beskrivs och analyseras skrivuppgiften ”Svar på annons”.
Uppgiften utfördes inom ramen för den nationella utvärderingen i svenska,
NU-03, årskurs 5. Uppdraget är en upprepning av UG-95 och uppgiften med
annonssvaret är identisk med den som gavs i föregående utvärdering. 2 950
annonssvar samlades in. Inför denna studie gjordes ett slumpvis urval av 114
annonssvar.
Elevhäftet innehåller 8 delar och inleds med en enkät där det bl.a. ställs frågor om hur eleverna viktar innehåll och gestaltning av svenskundervisningen i
skolan.
Annonssvaret ingår i del 7 där arbete är det genomgående temat. Eleverna
läste först berättelser om fyra personer med olika arbeten och svarade på frågor
om texterna. Därefter skrev man brev till den person vars arbete man intresserat sig för och bad att få tala med och eventuellt ställa frågor till honom/
henne. Den andra deluppgiften hade kopplingar till matematiska frågeställningar. Den sista deluppgiften utgjordes av fyra annonser med erbjudanden
om arbeten som kan tänkas passa elever i årskurs fem. Man kunde välja mellan
att gå ut med hunden Rugge, passa fyraårige Hannes, idka trädgårdsskötsel eller gå och handla. Elevernas uppgift var att skriva ett brev till annonsören och
där berätta om sig själv och varför man vill ha arbetet.
Annonstexterna kan ses som en form av brukstext med drag från både den
narrativa och den informativa genren och med ett ändamålsenligt syfte.61 Innehållet och texternas funktionalitet, de retoriska resurserna och skrivförmåga
vad gäller formalia har varit av intresse för studien.
I kapitel 2 görs en koppling till kursplanens skrivningar om svenskämnet.
Analysmetoder redovisas i kapitel 3. Kapitel 4 beskriver elevernas annonsval
och fördelningen på flickor och pojkar. För att komma ifråga för arbetet måste
arbetsgivaren kunna kontakta den presumtive arbetstagaren. I kapitel 5 redovisas och analyseras utfallet av detta. Frågor som rör varför de vill ha arbetet
och vad de anför som kan tala för att just de ska få det lyfts fram. Samspelet
med annonsören analyseras. Här kommer externa bedömare till tals. Vem
skulle de vilja ge arbete och varför? I kapitel 6 diskuteras annonstexten och
annonssvaret som språkhandling. I kapitel 7 görs en jämförelse med UG-95.
Kapitel 8 diskuterar de nationella utvärderingarna i ljuset av den nationella
kvalitetsgranskning i svenska som genomfördes 1998. Kapitel 9 ger en sammanfattning.
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Se t.ex. Hellspong, L. & Ledin, P. (1997)
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2. Kursplanen i svenska
I det följande görs en genomgång av ämnets syfte och roll i utbildningen så
som det beskrivs i kursplanen i svenska.
Med Lpo 94 och den nya kursplanen i svenska (2000)62 har tidigare detaljerade förtydliganden tagits bort. Det är en kortfattad text som nu föreligger och
som lärare har att ta ställning till.63
Ett av skolans viktigaste uppdrag är enligt kursplanen att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling, då språket är betydelsefullt för identitetsutvecklingen och centralt för all kunskapsbildning. Begrepp som dialog, kommunikation, kultur, socialt samspel och samarbete med andra skrivs fram och
har en tydlig koppling till det övergripande demokratiperspektiv som ska sätta
sin prägel på allt arbete i skolan. Med ett sociokulturellt perspektiv på språkhandlingar blir det viktigt att även sätta fokus på den verksamhet i vilken
elevernas aktiviteter äger rum. Uppdraget för NU-03 rymmer emellertid inte
möjligheten att göra detta.
Språkanvändning beskrivs som läsande och skrivande i meningsfulla sammanhang och som utvecklande för elevernas förmåga att ”behärska situationer
som ställer olika språkliga krav på inlevelse, utförlighet eller formell korrekthet”. I sammanhanget poängteras särskilt skrivandet som viktigt för tänkande
och begreppsutveckling. Det sägs också explicit att ämnet svenska inte kan delas upp i moment som bygger på varandra och är tänkta för olika åldrar. Både
yngre och äldre elever har förmågan att berätta, beskriva, utreda, argumentera
och diskutera. Detta ställningstagande grundas i ett paradigmskifte med avseende på teoretiska antaganden om språk- och kunskapsutveckling. De
språkhandlingar elever i olika åldrar involveras i kan beroende av graden av
meningsfullhet, tidigare erfarenheter och intresseområden kännetecknas av
kvalitativt skilda nivåer.64
I slutet av det femte skolåret skall eleven bl.a.
• kunna...uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur skrivna
för barn och ungdom...,
• kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och
kommunikation,
62
63
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Kursplan. Svenska. (2000). Stockholm: Skolverket.
För jämförelser av kursplanetexter i svenska från Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 se Malmgren, S-G.
(1996), Hultman, T. (1994)
Här avses främst de skrivningar i Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning, SOU 1992:94.
Stockholm: Nordstedts (s. 59–84), som problematiserar skillnaden mellan tankeutveckling som det
primära (Piaget) och tanke- och språkutveckling som samtida processer. (Vygotskij).
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• kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir
begripligt och levande,
• kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste
reglerna för stavning... (s. 99).
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3. Analysmetoder
Tre samverkande metoder har använts för analys av annonssvaren. Elevtexterna
kommer att diskuteras ur funktionellt, retoriskt och diagnostiskt perspektiv65
och i relation till den andra och den fjärde målformuleringen i kursplanen i
svenska.
• kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och
kommunikation,
• kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste
reglerna för stavning... (s. 99).
Funktionell analys
Annonser och annonssvar är brukstexter med särskilda funktioner och syften.
Detta har över tid skapat en genre med igenkännbar och viss gemensam textform. För att syftet med texten ska bli det avsedda måste den göra intryck på
läsaren. Både den som författar annonsen och den som svarar på den vill väcka
intresse för sin sak, få den andre att reagera och därefter förhoppningsvis uppnå det man avsett.
Annonsörerna frestar var för sig med något som ska ge ett så fördelaktigt
intryck att läsaren väljer bort andra alternativ. Läsaren har i sin tur att ge
annonssvaret rätt ton samtidigt som man måste ”sälja sig”, framställa sig själv
i så fördelaktig dager som möjligt, så att annonsören blir positivt inställd.
Den funktionella analysens syfte är att undersöka textens funktion och samspelet med läsaren och situationen. Vad vill skribenterna uppnå med sina texter? Målet för barnet som svarar på annonsen är, att skriva en text som till sitt
innehåll är så tilltalande att just de skulle kunna få ett positivt svar, d.v.s. ett
arbete. För att skribenten ska kunna uppnå syftet med texten, så måste det
vara så formulerat att annonsören kan förstå det.
Retorisk analys
Det ligger i sakens natur att både annonsör och arbetssökande vill försöka
övertyga mottagaren. Annonsören vill locka med ett anbud som är så fördelaktigt att mottagaren väljer deras arbetsuppgift före någon annan. Den arbetssökande väljer annons och ska sedan å sin sida försöka få arbetsgivaren att
förstå att just han/hon är den lämpligaste för uppgiften.
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Hellspong, L. (2001)
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Det retoriska värdet prövas i annonssvaren. På vilket sätt eleverna lyckas i
sin strävan att få det sökta arbetet kan undersökas genom att granska hur de
med sina texter försöker påverka och övertyga arbetsgivaren. Tre retoriska resurser analyseras. Hur framställer skribenterna sin personlighet och trovärdighet
för annonsören? Berättar de om öppet om sig själva eller skriver de så, att mottagaren indirekt ska förstå att vederbörande är rätt person att anställa? Vilken
inställning och vilka känslor visas och hur väcker man intresse hos den andre?
Vill man kanske skapa en gemenskapskänsla med mottagaren? Man kan tänka
sig att skribenterna väljer att endast anföra sakliga skäl som tidigare erfarenheter, eller vädjar till den andres känslor eller kanske försöker behaga genom att
beskriva sig själv i så sympatisk och fördelaktig dager som möjligt. Dominerar
någon av dessa strategier eller använder man sig av en kombination av dem?
Vilka språkliga redskap använder man för att röna framgång? Är språkformen lämplig för ändamålet eller är den rentav ett hinder?66
Diagnostisk analys
En nationell utvärdering i svenska har till syfte att bedöma skribenternas förmåga att skriva en text i form av ett annonssvar. Elevernas författande måste
ses mot bakgrund av att de är engagerade i en kulturellt färgad språkhandling
som försiggår i en specifik diskurs. Den diagnostiska analysen får därför inte
begränsas till att se problem med skrivande som brister hos den enskilde
eleven. Även texter som i formellt hänseende kan ge intryck av att vara svaga
kan visa sig vara funktionellt starka. Klarar elever i årskurs 5 att skriva ett fungerande annonssvar? Vad gör de bra? Vad kan utvecklas för att texterna ska bli
bättre?
Det är viktigt att komma ihåg att det här är den aktuella förmågan som prövas genom en text för varje skribent. För att göra en fördjupad bedömning av
respektive elevs skrivande krävs tillgång till ett större urval av texter som författats över en längre period. Då finns möjlighet att se utvecklingen i skrivförmågan hos den enskilde eleven. Det är också viktigt att se elevernas skrivförmåga i relation till hur mycket och hur ofta de skriver, om de skriver även
utanför skolan och om det i undervisningen bereds möjligheter till ett varierat
genreskrivande eller om det är ett begränsat skrivande som erbjuds. Är eleverna
vana vid att författa autentiska texter där det finns en mottagare eller inskränker sig deras erfarenheter till formell färdighetsträning som ses som en angelägenhet för läraren och den enskilde eleven?
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I den klassiska retoriken benämns dessa resurser etos, patos och logos.
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I den diagnostiska analysen behandlas komposition, språklig stil, handstil,
stavning, sammansatta ord, ofullständiga meningar och interpunktion.
3.1 Frågeställningar

Genom de tre samverkande analysmetoderna besvaras följande frågor:
• På vilket sätt samspelar annons och annonssvar?
• Är annonssvaret funktionellt i så måtto att det är möjligt att få arbetet?
Samspelar svaret med annonstexten?
• Hur bygger skribenten sitt svar för att fånga läsarens uppmärksamhet?
Går det att spåra övertygande inslag?
• Vilka språkliga redskap använder man för att övertyga och påverka
annonsörens inställning?
• Vilka bilder ger författaren av sin personlighet?
• Hur visar texterna vad eleverna klarar av respektive ännu inte utvecklat?
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4. Annonsval
Fyra annonser presenterades för eleverna, gå ut med hunden Rugge, passa fyraårige Hannes, trädgårdsarbete och uppdrag att handla mat.
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Vad vill eleverna arbeta med?
I det följande ges en översikt över hur de 114 elevernas val ser ut. Ej redovisade
i diagrammet är ett bortfall om 15 svar, varav ett rör en skribent som inte
specificerar vilket arbete han/hon vill ha och 14 som inte svarat alls.
Diagram 2.1 Annonssvar

Antal
35
pojkar

flickor

Inget namn

30
25
20
15
10
5
0
Gå ut med hunden

Passa Hannes

Trädgårdsarbete

Gå och handla

Att gå ut med hunden är den överlägset mest populära sysslan. 67 elever gjorde
det valet. Barnpassning hamnar på andra plats med 22 svar medan 7 respektive
3 elever känner sig manade att utföra trädgårdsarbete eller hjälpa till med inköp.
Annonsvalen uppvisar inte några stora skillnader i könsfördelning. Lika
många pojkar som flickor vill gå ut med hunden, medan barnpassning har en
liten övervikt för flickor. Trädgårdsarbete och inköp är bara intressant för en
liten grupp med något fler pojkar än flickor. Några elever ger ingen namnuppgift.
Varför gör de dessa val?
De elevtexter som ges som exempel har anonymiserats på så sätt att ovanliga
efternamn samt adresser och telefonnummer tagits bort.
Eleverna är tydliga med varför de gjort sina val. Det är bara en skribent som
kortfattat låter meddela: ”Jag tycker själv att jag är bra på en del grejer!”
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Flera barn ser promenader med Rugge som en efterlängtad möjlighet att få
ta hand om ett djur, eftersom de på grund av allergi hos någon familjemedlem
inte kan ha egen hund hemma.

Robin älskar djur och skriver ödmjukt att ”Det skulle vara en stor ära att få gå
ut med din hund...”. Sen är det bra för honom själv, eftersom han får
”motsion”.
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Melinda har ingen erfarenhet av egna småsyskon, men eftersom hon själv är
”pigg och glad”, så blir det inga problem. Mormor behöver bara vara med när
de går i skogen. Det kan vara svårt att veta om man är stor eller liten när man
är elva år. Lille Hannes kan bli ett bra alibi för att man ska få vara barn igen.
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Victor gillar småbarn och påpekar tryggt att de ”lär liksom känna mig och de
vill alltid vara med mig” Han förstår småbarn och de förstår honom. Han anför altruistiska skäl och vill ha arbetet för Hannes och föräldrarnas skull.

Många barn talar förväntansfullt om att få chansen att tjäna lite pengar. Föräldrar kan också ge dem arbete, men de är inte alltid villiga att betala.
President Kennedys namne är beredd att arbeta med det mesta, eftersom
han ”vill ha lite pengar”. Vem kan motstå en trädgårdsarbetare som låter meddela att han ”krattar som rinnande vatten och rensar ogräs lika fort som ett
rullande band”? Arbetsgivaren får förstås ta med i beräkningen att han ”brukar
hamna på sjukhuset 2 gånger om året”.
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Rose-Maja har, liksom många andra barn skriver, ”inget att göra på fritiden”,
så hon kan gå ärenden.

Säg den husmor som kan motstå en som både är ”insatt i mat”, ”orkar bära
mycket” och ”har koll på vad det kostar”.
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5. Vilka kan få arbete?
Inledningsvis konstaterades att det oavsett texten i övrigt finns en del krav som
måste vara uppfyllda för att man ska kunna komma ifråga för ett arbete.
Annonsörerna måste ha möjlighet att kontakta den sökande de blir intresserade av. Många barn tänker inte på detta. De visar stort engagemang i sina svar
och berättar entusiastiskt och utförligt om sina intressen och många har tidigare erfarenheter av liknande arbete. Flera glömmer emellertid den sista men
viktiga informationen om hur man får tag i dem. Detta kan naturligtvis bero
på att de är medvetna om att de befinner sig i en testsituation. De ska ändå
inte få något arbete. En del lämnar förnamn och telefonnummer och det
räcker, medan förnamn och adress stryker dem från listan av personer som är
möjliga att kontakta. Några presenterar sig med ålder och förnamn och inget
mer. De som skrivit förnamn och telefonnummer eller förnamn och efternamn och adress och/eller telefonnummer är möjliga att kontakta. Enligt dessa
kriterier kvarstår 44 annonssvar där skribenten är möjlig att kontakta.
Diagram 2.2 Kan få arbete
Antal
16
pojkar

flickor

14
12
10
8
6
4
2
0

Gå ut med hunden

Passa Hannes

Trädgårdsarbete

Gå och handla

Av de 68 barn som ville gå ut med hunden Rugge återstår nu 29. Fyraårige
Hannes föräldrar har 10 av de ursprungliga 22 annonssvaren att välja bland
och trädgårdsarbetarnas skara har decimerats från 7 till 4. Annonsören Ylva
Lundin med en dålig arm hade inte många att välja bland från början. Av 3
sökande återstår nu 1.
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5.1 Texterna berättar

Exemplifieringar som belyser funktionella och retoriska perspektiv kommer
från de 44 skribenter som det är möjligt att kontakta. I den diagnostiska analysen ges exempel från hela gruppen av de 114 slumpvis utvalda texterna.
Både pojkar och flickor beskriver sig som glada, pigga, ansvarstagande och
hund- och barnälskande. De tycker om att hjälpa till och vill få chans att tjäna
lite pengar. En del pojkar lyfter fram styrka som bra då man ska räfsa i trädgårdsrabatter och bära matkassar. Här tecknas även bilder av ensamhet, barn
som inte talar om kamrater och inte har något att göra efter skolan. ”Det är
långtråkigt att vara ensam”, skriver ett barn. En som vill ha arbete är vanligen
”mycket med kompisar för hemma är det väldigt tråkigt”. De skriver med inlevelse och många formulerar sig så, att de visar att de förstått annonsörens behov av hjälp. Man får en känsla av att flera av dem önskar att annonsen var autentisk, så att de kunde få ett verkligt arbete. En del av dem vill ha något att
göra på fritiden, medan andra även ser en möjlighet att få ihop pengar till något de önskar sig. Att känna sig behövd och att ha något att göra verkar vara
det viktigaste för dem.
Samspel annons och annonssvar – funktion och retorik
Texter, skrivna av författare som lämnat sådana uppgifter att de är möjliga för
annonsören att kontakta, har behandlats i detta avsnitt. Analysen tar sin utgångspunkt i kursplanetextens formulering

• kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och
kommunikation
Samtliga annonser använder med hjälp av pronomet du direkt tilltal och indikerar på så sätt en närhet mellan annonsör och läsare. Hunden Rugge genom
”Vill du gå ut med mig...” och ”Du får betalt...”. I annonsen om barnpassning
står det ”Du är inte ensam med Hannes”...”Du får betalt...”. Angående trädgårdsarbete är frågan ”Vill du hjälpa mig..?” Den som inte kan handla själv
skriver ”Vill du hjälpa mig handla mat..?” och ”Du får naturligtvis betalt”.
Även omtal används. I annonstexten är det hunden Rugge som berättar att
”Min matte har skadat benet”. Pappan som vill ha hjälp med barnpassning
skriver om sig och hustrun i tredje person, ”mamma arbetar och pappa går på
kurs”.67
Nedanstående texter ger exempel på hur barnen försöker svara upp mot
annonsörernas utformning av texten och de behov som uttrycks och hur de i

67

Se vidare Hellspong, L. & Ledin, P. (1997) (s. 173 f.)
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sin tur formulerar sig för att nå önskat resultat. De tre följande skribenterna
tar stöd av annonsformuleringarna genom att följa upp det som lyfts fram där.
Lisa svarar på beskrivningen av Rugge som ”snäll” och konstaterar att han
”värkar vara en trevlig hund”. Hon visar empati med ”Hur skadade du benet?”
och ”Det måste vara en hemsk olycka” och riktar på så sätt sitt intresse direkt
till matte och dennas känslor. Hon kan ju på grund av en olycka inte själv ta
hand om sin hund. Matte behöver någon som kan gå ut med Rugge och Lisa
använder sig av även den tråden när hon svarar att hon ”gillar att gå ut och gå
med domm”. Flickan beskriver sig själv som en ”glad person som älskar hundar”. Hon vädjar om att få arbetet och vill övertala matte genom sitt ”Snälla
välj mig!”. Hennes avslutande ord har ett personligt tilltal genom formuleringen ”du kan nå mig...”.

Annonsen om Rugge är utformad så att det är hunden som berättar att han behöver någon som kan gå ut med honom, eftersom matte skadat benet. Sara väljer att kommunicera med samma grepp och svarar direkt till hunden och skriver,
”Hej Rugge jag vill jätt gärna gå ut med dig”. Även Sara anknyter till annonstexten då hon betonar att hon ”tycker om att gå promenader med hundar”. Hon
vill övertyga genom att lyfta fram att hon ”har erfarenhet av hundar”.
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Elenor gör med hjälp av understrykningar viktiga markeringar i texten. De
blir hennes strategi för att göra gott intryck på annonsören. Hon beklagar att
matte skadat benet och fortsätter, ”så det är därför jag hjälper dig med att gå ut
med Rugge”. För att ytterligare poängtera att fokus är på annonsörens behov,
så meddelar hon att hon inte behöver ha så mycket betalt, ”fast det är du som
bestämmer”. Om matte emellertid bestämmer sig för att betala ska det vara
med ”högst tio kronor” för det är det hon, Elenor som bestämmer. Flickan avslutar förtröstansfullt sitt annonssvar med ”P.S. Jag kommer på fredag och
hämtar Rugge, kl 11.30 efter skolan. D.S”.
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Även 11-åriga Emma riktar sig direkt till hunden. Hon visar ett trumfkort när
hon försöker övertyga Rugge med att hon genom sin aikidoträning är den
rätta att passa honom, ”Så ifall någon överfaller oss så kan jag rädda oss båda”.

Medan flickorna ovan kan sägas hålla samma ton i sina svar som annonsören
använder i sin text har nästa skribent en annan och mer raljerande stil. Han
inleder rakt på sak med ”Tjena!! Jag kan gå ut med Rugge”. Eftersom han själv
har hund så kan han gå ut med Rugge också. Det finns förstås ett villkor, ”Fast
jag går inte ut med han gratis”. Efter information om var man kan nå honom
kommer avslutningsfrasen ”Klart slut varulvstjut!”.
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Signaturen ”Algot igelkot” anför att han ”tycker mycket om hundar” och
bokför på det personliga pluskontot att han ”är väldigt snäll och försiktig med
djur”. Genom ”bor i närheten av dig” talar han om för annonsören att det är
praktiskt med honom som hundvakt. Han ”har tagit hand om hundar förut”
och försöker övertyga matte om att välja honom, genom att betona att han
både tål hundbajs, kan gå långt och inte är allergisk.
Annonsen om barnpassning har rubriken ”Hannes vill ha en kompis!”. Genom ordvalet talar annonstexten för jämställdhet mellan barnpassaren och
Hannes. Tolvåriga Anna kommunicerar istället med att anta en vuxen och
förtroendegivande ton gentemot föräldrarna. Hon skriver att hon ”har mycket
tålamod” och två småsyskon som hon ”med all glädje passar”. Hon tror att
hon därför är ”ganska erfaren”. Hon kan också laga mat om så behövs. Flera
vuxenkvaliteter visas upp för att tillfredsställa föräldraparet. Avslutningsvis
övergår hon emellertid till barnperspektivet och berättar att hon ”har ganska
mycket fantasi och tycker om att skratta”.

Nästa skribent intar barnperspektivet från början. Hon vill övertyga genom att
tala om att hon är ”en lekfull tjej” som ”älskar små barn” och ”särskilt om de
(är) killar. De brukar hitta på en massa roliga saker”. Det passar alltså bra med
Hannes. Det är inte bara Hannes som kommer att få roligt med henne. Hon
kommer att ha utbyte av honom också. För att ytterligare intyga sin duglighet
berättar hon att hon haft prao på ett dagis, ”Som jag uppfattat det så vart

NATIONELL UTVÄRDERING AV GRUNDSKOLAN

81

fröknarna väldigt nöjda”. Hon sätter barnet i första rummet då hon aviserar
modesta löneanspråk och konstaterar att ”För mig är det viktigt att Hannes
har trevligt”.

Lisa ”tycker det är roligt med trädgårds arbeten” och talar särskilt om att det
bästa är ”att ränsa löv”. Det passar utmärkt med tanke på annonsens utformning. Hon visar på erfarenhet från familjens trädgård. Det här arbetet är dock
bättre och hon är glad att hon sett annonsen, för av mamma ”får jag aldrig
några fick pengar”.
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Signaturen GTA inleder rakt på sak med ”Tjena Niklas. Jag är en påhittig
grabb på 11 år.” För att annonsören inte ska kunna motstå hans svar levererar
han en varudeklaration som måste vara en villaägares önskedröm, ”Jag gill
skötsel och förbättra på saker jag kan göra din trädgård så att grannarna blir
avund”. Han har tydligen kontakter också. Avslutningen lyder, ”PS. Vill du ha
tulpaner så ring mig”.

Elvaårige Joel är den enda sökande som kvarstår som aspirant på Ylva Lundins
annons om hjälp med inköp. Joel anknyter, med sitt ”Det är alltid roligt att
hjälpa till”, till annonstexten om att Ylva har ont i en arm och därför inte kan
handla själv. Fortsättningen antyder att det är särskilt roligt att hjälpa till ”nu
när man får lön också”. De kan alltså båda ha glädje av varandra.
Diagnostisk analys
I den diagnostiska analysen ges exempel från hela gruppen av de 114 slumpvis
utvalda texterna. Analysen tar utgångspunkt i kursplanetextens formuleringar

• kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och
kommunikation,
• kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste
reglerna för stavning...(s. 99).
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”Vad kan man egentligen – när man kan svenska?” Kent Larssons68 fråga är
adekvat då man ger sig ut i en diagnos som rör elevers skrivande. Är det att
man kan informera, argumentera, reflektera, berätta eller förmedla sina tankar
och önskemål? Är det att man behärskar skrivregler? Skrivandet är allt detta
och på samma gång en kunskapsprocess.
I det föregående visades att merparten elever skriver entusiastiska och engagerade texter och är kapabla att sätta sig in i och svara upp mot annonsörernas
behov och önskemål.
Utgångspunkten för den diagnostiska analysen är att se hur utvecklad den
formella skrivförmågan är och hur den inverkar på skribenternas förmåga att
kommunicera.
Komposition
Annonssvaren måste ge annonsören relevant information han/hon behöver för
att kunna avgöra vem som ska anställas. När man läser texten vill man kunna
följa med i framställningen och skapa mening i vad det är skribenten försöker
berätta. Om information dyker upp osorterad ställer det läsaren inför att själv
bringa reda i texten. Det kan vara avgörande för om annonsören orkar läsa allt
eller ger upp och går vidare till nästa svar. Man kan konstatera att flertalet elever
skriver texter som är lätta att följa. De inleder med vad de heter och att de vill
ha arbetet. Därefter följer som regel en beskrivning av intressen och tidigare erfarenheter av liknande sysslor och en avrundning med att de hoppas få arbetet.
De som avviker från det mönstret är antingen så kortfattade att de saknar
relevant information eller så har författaren en tendens att inte sortera i sin
text. Detta gäller för en handfull elever.
Följande pojke inleder med en upplysning om att han behöver extra fickpengar. Sen frågar han om arbetstider och eventuella arbetsförmåner och kommer på att han borde tala om vad han heter. Pengar är viktigt, så han återvänder till det temat och berättar att det snart är gatufest. För säkerhets skull avslutar han med att tala om att han ”är en kille”. Som läsare kastas man från det
ena till det andra utan naturliga övergångar. Detta ger texten ett ”hackigt” intryck.
Pojken skriver jobb, men senare ”jodda”, ”bet” istället för det. Texten innehåller inga skiljetecken och versaler används även där det inte skulle varit ny
mening. Texten är intressant då den samtidigt innehåller flera avancerade uttryck. Skribenten undrar om han kommer att få någon ”arbets för mån” och
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Larsson, K. (1989)

84 NATIONELL UTVÄRDERING AV GRUNDSKOLAN 2003

specificerar med ”Typ firmabil eller en Dator”. Sen kommer det ”ingår rese
tillskått”. Ordvalen visar en ung man som oavsett sina skriftliga tillkortakommanden skulle vara väl förberedd för en muntlig intervju med arbetsgivaren.

Stil
Vilken stil de unga skribenterna slår an är av intresse i annonssvaren, eftersom
den säger något om hur retoriskt verkningsfulla deras texter blir. Utöver språkliga former diskuteras också huruvida vilken social attityd som antas. Har stilen betydelse för om man skulle vilja ge dem arbetet?
Annonserna karakteriseras sammanfattningsvis av en informell och vardaglig
stil och man kan konstatera att eleverna svarar väl mot detta genom att de håller sig nära annonstexterna och på så sätt svarar upp mot den samtalston som
annonsörerna slagit an.
I nedanstående text är författaren så informell att han kanske blir svår att ta
på allvar.
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Ibland är det med avslutningen på annonssvaren som man försöker skoja till
det.”Klart slut varulvstjut”, ”Tack o Hej Leverpastej”, ”Algot Igelkot”, ”John F
Kennedy” och ”Baloo” är några exempel.
En ledig stil har också talspråklig karaktär som i ”Jag är väldig innsat i mat
och sånt...och jag har koll på vad det kostar”. Eller avslutningar som, ”från en
12 årig sjyst kille”. Talspråkliga ordval som ”jobb”, ”kille”, ”tjej”, ”kompisar”,
”jättekul” etc. används frekvent.
Exempel tidigare i redovisningen har visat på ett närhetsperspektiv där skribenterna gör sig själv tydliga genom jag-formen och genom att lyfta fram kunnighet och vana vid de annonserade sysslorna. Felicia är tydlig med sina erfarenheter och vilka omständigheter som gäller för att hon ska kunna passa hunden Rugge. Hon specificerar sina tider för hela veckan, men öppnar upp för
att förändringar är möjliga.
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Flera barn använder samma dialogiska stil som annonsörerna och markerar genom sitt sätt att skriva en samtalsliknande gemenskap med dem. Frågor och
interjektioner används och man inleder ofta med ett ”Hej!”

12-årige Calle vill verkligen ha arbete som barnpassare och börjar texten med
att det är kul att ta hand om små barn och att dessutom få pengar för det gör
det hela ”jättekul”. Sen gör sig samvetet påmint, han tar ytterligare ett steg
fram och man kan nästan se hans ursäktande ansiktsuttryck framför sig,
”...men om jag ska vara ärlig så har jag aldrig gjort det här”.
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Handstil
Vad som är en vacker handstil är en subjektiv bedömning. Faktorer som jämn
alternativt spretig handstil, formning av bokstäver och tydlighet har bedömts.
Med den utgångspunkten får merparten elevers handstil anses läsbar om än
inte ”vacker”. Få elever använder skrivstil.
En handfull elever har en outvecklad handstil. För dessa kan man anta att
problem med handstilen hänger ihop med övrig skrivförmåga. Borttappade
ändelser, osäkerhet med stavning, stor och liten bokstav och bristfällig interpunktion bidrar till att hela skrivsituationen blir besvärlig. Deras texter ger
snarare intryck av att de nyss tagit steget in i författarnas verkstad än att de har
snart 5 års skolgång med intensivt skrivande bakom sig.

Beror andra exempel på läsbara men ”slarvigt” skrivna texter att man alltmer
producerar datorskrivna texter och därför inte har behov av att uppöva sin
handstil eller är det helt enkelt en trend att det inte är viktigt hur det ser ut?
Kan det kanske vara så, att skolan erbjuder för få skrivmöjligheter och att man
därför inte fått något flyt i handstilen?
Är det så att man har förmågan, men inte bryr sig? Hade man i så fall lagt
sig mer vinn om handstilen ifall det handlat om ett verkligt annonssvar? I
sammanhanget måste man fråga sig hur en autentisk annonsör skulle reagera.
Har det någon betydelse hur texten ser ut?
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Stavningsförmåga
Kursplanetexten för årskurs 5 innehåller målformuleringen ”kunna tillämpa de
vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning...”,
(s. 99).
Inget av annonssvaren har stavfel som inverkar på möjligheten att förstå vad
skribenten vill ha sagt. Sammanhanget gör att vi läser rätt och att budskapet
går fram. De fel som görs är vanliga för åldersgruppen och kännetecknas framförallt av en osäkerhet gällande dubbelteckning, man tappar bort ändelser på
ord, osäkerhet i val av e-ä i ord som ”bäreta” och ”helsningar”. En flicka vill
”värkligen” passa Rugge för det går inte att ha hund ”hämma hos oss” eftersom
pappa är ”alärgisk”.

Vokalerna o-å ställer till besvär i ord som ”telefån”, ”holler på med”, ”nogåt”
och ”pjokig”. Stavning av j-ljud är en annan stötesten. Man skriver att man
”börjar väldigt hjärna”, ”kan järna gå ut med hunden”, ”vill gjärna” och undrar
när man ”börgar”.
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Nauclér69 uppmärksammar problematiken med lärare som uppmanar elever,
att ”lyssna hur det låter”. Det är just det de gör under större delen av sin skoltid, säger Nauclér. När de i själva verket gör fonologiskt korrekta analyser, så
leder det ofta till felaktig återgivning i skrift. Den skribent som väljer ä-e
istället för e-ä och skriver ”bäreta” och ”å” istället för ”o” i telefon har gjort en
korrekt fonetisk återgivning men bryter mot den lexikaliska konventionen. Att
tala om att man ”hjärna”, ”järna” alternativt ”gjärna” vill ha något av de annonserade arbetena visar också på att man behärskar den fonetiska analysen,
men inte har den lexikaliska konventionen klar för sig.
Dubbelteckningsfel är den enda typ av stavfel som är frekventa långt upp i
de senare skolåren och Nauclér påpekar att det även här råder ett missförstånd
om varför det är så. Det är vanligt att man i undervisningen lägger stor kraft
på att få eleverna att höra skillnad mellan lång och kort vokal i ord som valvall eller bal kontra det för eleverna mer näraliggande slanguttrycket ball. De
som stavar fel sägs inte kunna höra skillnaden mellan lång och kort vokal.
Detta har inte med hörsel att göra, fastlår Nauclér. Elever är lika kompetenta
att höra skillnaden mellan lång och kort vokal som de är att skilja mellan
språkljud som ”p” och ”f ” eller ”n” och ”d”. Det är alltså återigen stavningskonventionerna som inte är bekanta för eleven. För att visa att det finns en
skillnad i skrift ”måste man vara medveten om både att denna skillnad finns,
att den skall markeras och när detta ska ske”, (s. 206).
Nauclér återger resultaten från en undersökning med 190 elever i årskurs 4
och 6 i grundskolan. Hon konstaterar att det i årskurs 4 är vanligast att låta bli
att dubbelteckna. När eleverna låter bli att dubbelteckna blir resultatet att fler
ord blir korrekt stavade. Om de använder strategin dubbelteckning efter så
många korta vokaler som möjligt, resulterar det i fler fel.
De elever som tidigt utvecklar sin stavningsförmåga gör det genom att läsa
och skriva mycket och på så sätt få en vana och ”blick för” hur ord stavas i
olika sammanhang. Andra som det dröjer längre för behöver enligt Nauclérs
framställning morfologiska insikter för att man ska kunna göra skillnad mellan
ord som fällt-fält, satts-sats och lyckta-lykta. Den som sent i skolåren fortfarande väljer fällt när det skulle varit fält är kvar i den fonetiska analysen och har
inte sambandet fälla-fällt klart för sig.
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Nauclér, K. (1989)
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I en del fall är man osäker på hur hela ordet låter och försöker skriva så som
man tror att ordet ska vara. Aktiviteter blir ”akiveteter”, i alla fall kommer ut
som ”i gjäla fal”, och om hunden Rugge skulle visa sig vara ”självskapssjuk”, så
erbjuder sig skribenten att ta med sin egen hund. 12-åriga Emilias text (se även
”Elever med svenska som andraspråk”, nedan) får tjäna som provkarta över
några av de ovan nämnda feltyperna.

Sammansatta ord
Särskrivning av sammansatta ord är frekvent. En pojke undrar om det finns
någon ”arbets för mån” och om han i så fall kommer att ha ”firma bil”. Så kan
det vara bra med lite extra pengar när det nu ska bli ”gatu fest”. Man vill ha
”sommar jobb” och kan tänka sig ”trädgårds arbeten”. Sammansättningar med
”jätte” särskrivs som regel.
Ofullständiga meningar och interpunktion
Under rubriken ”Stil” konstaterades att texterna har en vardaglig och informell
stil med talspråkskaraktär. Ofullständiga meningar är kännetecknande för talspråk. Exempel på detta finns i annonssvaren, men förekommer endast i ett
fåtal texter.
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Talspråk och ofullständiga meningar inverkar också på graden av formellt
korrekt interpunktion. I en text saknas skiljetecken helt.

5.2 Pojkar och flickor

Exempel på hur man inleder och avslutar sina texter visar några särskiljande
drag för pojkar och flickor. De flesta skribenter skriver ett namn som skulle
kunna vara deras eget. Elever som inleder med ett ”Tjena!” och avslutar med
”Klart slut varulvstjut”, ”Tack o Hej Leverpastej”, och med signaturer som
”Algot Igelkot”, ”GTA”, ”John F Kennedy” och ”Baloo” är alla pojkar. Ett par
flickor slår an en intim ton med sina ”Puss Puss Emma” och ”Kramizz, Sara”.
Ovan konstaterades att få elever använder skrivstil. När det görs så är det
övervägande av flickor. Eleverna med outvecklad skrivförmåga är pojkar. I en av
pojktexterna finns en provkarta på formella fel som avsaknad av skiljetecken,
missad dubbelteckning och osäkerhet när det gäller b–d. (se ”Komposition”)
Eleverna har en linjerad sida att skriva på. I de fall mer än halva skrivutrymmet utnyttjats så är det företrädesvis av flickor. Man skulle kunna tänka
sig att en större textmängd är effektivare genom att den kan innehålla mer information av betydelse för annonsören och att man därmed ökar sina chanser
till arbete. Är det så?
I det följande redovisas relationen mellan textmängd, information och möjlighet till arbete. Enligt de kriterier som tidigare redovisats under rubriken
”Vilka kan få arbete?” kan 44 elever av 114, 23 pojkar och 21 flickor få arbete.
Vid en jämförelse av relationen textmängd, information och arbete visar det
sig, att långa texter inte per automatik är mer effektiva än kortare texter. Till
långa texter räknas här sådana som tar mer än halva sidutrymmet i anspråk.
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Flickor skriver överlag mer än pojkar och berättar mer om sig själva, men
åtskilliga glömmer den viktiga information som arbetsgivaren behöver för kontakt, och då får inte en större textmängd till resultat att chansen till arbete
ökar. När det gäller korta texter och möjlighet till arbete är pojkarna effektivare än flickorna i sina framställningar. De får på kortare utrymme med det som
efterfrågas i instruktionen och har objektivt sett chans till arbete. Sammantaget
är det fler pojkar än flickor som kan få arbete.
Hur en verklig annonsör väljer bland möjliga sökande beror naturligtvis
även på subjektiva preferenser som inte har utgångspunkt i faktorer som stor
eller liten textmängd och skrivtekniska färdigheter.
Diagram 2.3 Textmängd, informationsrikedom och möjligheten att få arbete
Antal
30
pojkar

flickor

25
20
15
10
5
0
Lång text, arbete

Kort text, arbete

Lång text, ej arbete

Kort text, ej arbete

5.3 Elever med svenska som andraspråk

Elever med svenska som andraspråk ska bedömas efter kursplanen i svenska
som andraspråk.70 I UG-95 och NU-03 deltar de i samma testsituation som
sina svenskfödda kamrater.
Tallberg m.fl. visar i en forskningsöversikt71 (s.165 ff.) på vikten av ett
språks status för ett barns språkutveckling och att en perfekt och brytningsfri
svenska blir en ”viktig markör för svenskhet”, (s.166). I studier inom SPRINS-

70
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Kursplan. Svenska som andraspråk. (2000). Stockholm: Skolverket.
Tallberg Broman, I., Rubinstein Reich, L. & Hägerström J. (2002)
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projektet72 diskuteras betydelsen av förskolans och skolans syn på flerspråkighet som en tillgång eller en brist. Sjögren73 visar att bristsynen verkar vara den
vanligast förekommande.
I den svenska skolan tycks enspråkighet vara norm. Normen förblir det
svenska och följaktligen uppfattas avvikelser som brister vilka behöver
kompenseras. Det blir modersmålsundervisning utanför schemat, svenska
som andraspråk, specialpedagogik, individuella program, förberedelseklasser eller språkförskolor. (s.21.)
Eleverna är 11 år då de skriver annonssvaret. Fem av de 114 har varit i Sverige
mindre än 10 år. Av dessa hamnar en inom gruppen för bortfall. Underlaget
för bedömning är således ringa.
I Emilias text (se ”Stavningsförmåga” ovan) finns några meningar med fel
som ofta återfinns hos elever med svenska som andraspråk. ”Jag skulle villja går
ut med din hund” och ”Jag dansa jazzdans...” och ”Jag tror att jag har bäreta
allt om mig” innehåller felaktiga verbformer
Emilia låter presensformen ”går” följa efter ”skulle vilja” som pekar ut något
framtida. I de båda följande meningarna använder hon verbets grundform
istället för presens respektive perfekt. Tingbjörn74 pekar på att många språk endast har en enda tempusform för att markera händelser i dåtid och att detta
vållar problem för en del med svenska som andraspråk.
Det är viktigt att klargöra att språkbehärskningen för dessa elever inte kan
bedömas med samma utgångspunkt som för barn med svenska som modersmål.
Vad gäller språkbehandling gör övriga fyra elever samma typ av skrivfel som
observerats hos de svenskfödda barnen.
Att ha basen75 i modersmålet innebär att man vid skolstarten utvecklat en
muntlig färdighet på så sätt att man behärskar språkets ljudsystem och har tillägnat sig språkets grundläggande grammatik. Man kan delta i samtal, förstå
vad som sägs och bli förstådd av andra. En svensk sjuåring har i normalfallet
8 000–10 000 ord i sitt basordförråd då han/hon börjar skolan.
När eleverna kommer till skolan ska undervisningen bidra till en utbyggnad
av språket. Andraspråkselever som är födda i Sverige har inte sällan brister i
basen i modersmålet och basen i svenska är både för dem och för nyinflyttade
otillräcklig för att fungera som grund för en vidare utbyggnad.
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Det som uppmärksammats av Nauclér (se ”Stavningsförmåga”) och bl.a.
innefattar en kritik mot lärares rekommendation till elever att ”lyssna hur det
låter” kan bli ett oöverstigligt hinder för andraspråkselever. Medan svenskfödda elever gör fonetiskt korrekta avkodningar men ändå stavar fel p.g.a. att
de inte känner till den lexikaliska konventionen, så får andraspråkseleverna
med det annorlunda svenska ljudsystemet ytterligare en mur att klättra över.
För bedömning av andraspråk, se vidare Bergman och Sjöqvist.76
5.4 Externa bedömare väljer arbetssökande

De 44 skribenter som var möjliga att kontakta delades upp i grupper efter vilket
arbete de sökt. Efternamn, adress och telefonnummer har strukits i texterna.
Nio par externa bedömare (9 kvinnor och 9 män) valdes ut i egenskap av att
vara hundägare, föräldrar eller villaägare. Paren delades in i grupper som ombads att läsa antingen annonssvaren för hundpassning, barnpassning eller trädgårdsskötsel. Arbetet som gällde att gå och handla lämnades inte över till extern bedömare, eftersom det bara fanns en möjlig sökande kvar.
Därefter skulle varje par komma överens om vem de skulle vilja ge arbetet
till och ge en motivering till varför. Två par har inte svarat.
Passa hunden Rugge
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”Ger ett moget och trevligt intryck i brevet. Stor fördel att vara van vid hundar. Verkar till att vara en mycket ’käck’ och trevlig tjej. Bra svenska i svarsbrevet.”
Ella och Håkan

Paret Axel och Lena vänder sig med sitt ”Hej Algot!” direkt till skribenten och
fortsätter därmed den personliga kontakt som Algot igelkot initierar i sitt annonssvar.
”Hej Algot!
Du verkar vara någon som skulle bry sig om Rugge. Vi skulle vilja att du gick
ut med Rugge eftersom du verkar förstå att hundar kräver försiktighet och ansvar. Det krävs ju att man plockar upp bajs och tar ansvar för hur dom fostras.
Då du har erfarenhet av hundar sen innan och känns som en positiv och
empatisk person vill vi att du går ut med Rugge under de tre veckorna. Vi
ringer dig på måndag.
Vänligen från oss”, Axel och Lena
Det tredje paret har ytterligare ett val.
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”Vi tycker Lisa för att: Hon har erfarenhet av hundar. Hon bryr sig om matte.
Hon har frågor om Rugge. Svaret utstrålar omtanke och förståelse”.
Lennart och Karina
Alla tre paren betonar att de sökandes erfarenhet av hundar är viktig och lyfter
fram drag ur de sökandes personlighet. Axel och Lena ser även fostran som något betydelsefullt. Lennart och Karina tar även utgångspunkt i mattes situation
och tycker om att Lisa ”bryr sig om matte”. Ella och Håkan uppskattar dessutom att Felicia skriver ”bra svenska”.
Passa Hannes
”Annas ansökan om jobb är den mest tilltalande då den är mycket personligt
skriven (hon riktar sig direkt till adressaten, presenterar sig själv och använder
barnets namn), utan att vara inställsam. Den vittnar om en mogen tjej, som
har lätt för att uttrycka sig (flyt i texten, bra disposition och argumentation för
sin sak). Uttryck som ’Så jag är ganska erfaren tror jag’ och avslutningen, vittnar dessutom om en viss humor. Vi uppskattade också att hon nämner sin fantasi och att hon tycker om att skratta, som argument för att få jobbet!
Den här texten upplevde vi som mest ’äkta’ och trovärdig, den skulle
mycket väl kunnat vara en riktig ansökan från en 12-åring. Till skillnad från
några av de andra som kändes hopsatta för skoluppgiften ’Annonssvar’.
Tycker” Leif och Marianne!
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Även nästa par väljer Anna för arbetet och motiverar som följer.
”Man har ju redan innan man börjar läsa svaren en bild av personen. Vad vi
letade efter var en person som man mellan raderna kunde utläsa hade en substans i personligheten. En påhittig och varm person med måttfull självkänsla.
Vi har utgått från att Hannes är som alla andra barn – för jävliga ibland. Och
alldeles underbara för det mesta. Man önskar ju sig en rak person som kan bemästra en oväntad situation och ta kloka beslut likväl som att vara crazy och
lekfull. Alla som inte angett goda kontaktmöjligheter gick bort direkt. Valet
stod länge mellan Viktor, som vi tyckte hade en charmig innerlighet men som
kanske hade blivit ’för mycket’ kompis, och Anna som vi tyckte hade följande
positiva egenskaper:
+ Förstår vad som är viktigt att svara på (namn, ålder, erfarenhet, adress etc.)
Tyder på en viss intelligens. Välformulerat brev.
+ Verkar ha bra balans mellan lekfullhet och att det ju trots allt är ett jobb.
+ Tillräckligt gammal (respekt)
+ Viss erfarenhet (känner till hur barn kan vara när dom inte tindrar med ögonen)
+ Charmigt avslut ” Nu har jaa inget mer att säga så hejdå! (tyder på humor
och spontanitet)
+ Snyggt och prydligt brev (ordningssinne?)
+ Rakt på sak (tolkar vi som tecken på ärlighet och förmåga att kunna säga
ifrån om det behövs)
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Detta gör Anna till vinnare. Hon känns trygg i sig själv.”
Sofie och Sven
Båda föräldraparen betonar att personligheten och erfarenhet av barn är av stor
betydelse. Leif och Marianne värdesätter Annas förmåga till att få ”flyt i texten” och göra en ”bra disposition” och att hon är personlig i sitt tilltal. Annas
text uppfattar de som mest ”trovärdig” i betydelsen den kunde varit ”på riktigt”. Även Sofie och Sven uppskattar att brevet är ”snyggt och prydligt”.
Sköta trädgården
”Vi väljer Tomas ’GTA’. Han har fattat vad det gäller och han framför bra argument för sig. Man blir nyfiken på honom, och han kan säkert bli en tillgång
för skötseln av trädgården.”
Lina och Lars

”Han har fattat vad det gäller”, skriver Lina och Lars om signaturen GTA. Kan
uttalandet möjligen hänföras till att GTA kan göra så fint så att ”grannarna
blir avund” eller är det försänkningarna i tulpanbranschen som frestar?
Bodil och Roland gör ett annat val.
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”Vi väljer Lisa för uppdraget därför att:
Lisa verkar seriös. Lisa berättar om sig själv. Lisa motiverar varför hon vill ha
jobbet. Lisa berättar om sin erfarenhet av just den här sortens arbete. Lisa
framhåller på ett tilltalande sätt att det inte är så dumt med lite förtjänst för
arbetet.”
Bodil och Roland
Bodil och Roland värdesätter Lisas erfarenhet av trädgårdsarbete, läser in att
hon är ”seriös” och tycker om hennes sätt att diskutera lönefrågan.
Under avsnittet ”Diagnostisk analys” har frågan om betydelsen av textens
”utseende” ställts. Är det så att tänkbara annonsörer, i det här fallet externa bedömare, tar detta med i valet av vem som ska få arbete?
Ovanstående redovisning visar att alla de sju par som bedömt elevernas texter i första hand inriktar sig på personlighet och erfarenhet. Man måste tycka
om den person man ska anställa.
Fyra par av sju kommenterar skrivförmågan och visar att den har betydelse.
”Bra svenska”, ”prydligt brev” och ”bra disposition” är ingredienser som värdesätts. Att brevet är ”snyggt och prydligt” ser Sofia och Sven dessutom som en
inteckning för att även skribentens ordningssinne är bra.
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6. Annonssvaret som språkhandling
I den andra målformuleringen i kursplanen i svenska uttrycks, att textproduktion ska vara ett redskap för lärande och kommunikation. I Den skrivande människan betonar Kent Larsson77 att: Språk är lärande, tänkande och kommunikation. ”Språket är vår livsvärld. Det är vårt sätt att veta, uppleva och uppmärksamma”. Språket ”förutsätter samtidigt livsformen: den mellanmänskliga
samvaron och det sociala livet”.
Den enskilde eleven är satt att i en testsituation svara på en annons. Både
testsituationen som sådan, annonsskrivandet och elevernas svar är exempel på
kulturellt betingade språkhandlingar. När eleven läser annonsen går han/hon in
i ett sociointeraktivt samtal med både annonsförfattaren/texten, andra annonsförfattare/texter och sig själv. Vad är det annonsören erbjuder och efterfrågar?
Hur uppfattar och tolkar jag det? Vilken annons är mest tilltalande? Jag har/har
aldrig läst/svarat på en annons förr. Vad och hur ska jag skriva för att annonsören ska förstå att det är just jag som bör få arbetet? Hur ska jag skriva för att få
så bra omdöme som möjligt av läraren? Vilka är det mer som kommer att bedöma min text? Varför ska jag anstränga mig och svara på det här? Det är ju
inte ”på riktigt”. Jag kommer ändå aldrig att få något av de här arbetena.
Villkoren för den här sortens skrivande kan sammanfattas med att ”Vi skriver på läsarens premisser”. (Citerat ur Løkensgard Hoel, 2001.78) Eleven läser
alltså in både de tänkta annonsörernas, skolkontextens och den läsande
myndighetens förväntningar och detta påverkar skrivandet.
Annonserna är till innehåll och utformning väl anpassade för elever i årskurs
5. I instruktionen för skrivandet finns en uppmaning till eleverna. Formuleringarna i instruktionen pekar ut något som kan vara viktigt att tänka på.
Nedan har detta kursiverats i texten.
Läs igenom annonserna och fundera över vilket arbete du helst skulle vilja
ha. Skriv till den personen och berätta vem du är och varför du vill ha
arbetet. Tänk på att många svar kan komma in, så skriv så bra du kan!
I en del barns texter har instruktionen berätta vem du är medfört att fokus i
svaret hamnar på ålder och utseende och hos andra på fritidsaktiviteter. Skriv
så bra du kan kan tolkas på flera sätt. Ska det vara med snygg handstil, perfekt
stavat eller betyder det kanske att man ska skriva så bra eller mycket man kan
om sig själv?
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”Tänk på att många svar kan komma in, så skriv så bra du kan!” I den uppmaningen kan man också implicit läsa ut en framtidsriktning. Någon annan
gång kommer de som vuxna att vara i samma situation. Det ligger emellertid i
sakens natur att ingen av dem kommer att få något av de här utlysta arbetena.
Det som prövas här är huruvida eleverna fått öva sig i att läsa och skapa meningsfull innebörd av liknande texter för att sedan kunna författa den form av
kommunikativ text som annonssvaret utgör. Huruvida de i eller utanför skolan
författat annonssvar i autentiska situationer vet vi inget om. I enkäten efterfrågas under rubriken ”Svenska i skolan”, (fråga 18), hur viktigt eleverna anser att
det är att ”skriva sådant som man kan behöva i vardagslivet...”.
Exemplifieringarna rör blanketter och meddelanden, inte explicit annonser.
Skol- och testverksamhet innefattar sina specifika kommunikationsmönster
där det gäller för skribenterna att kunna avgöra hur de ska hanteras. Deras förmåga att lyckas med uppgiften beror både på om de kan och vill bortse ifrån
att de deltar i en fiktiv arbetsansökan, deras erfarenhet av brukstexter som annonser och annonssvar och på den läs- och skriftspråkliga kompetens som
krävs för sammanhanget.
Lökensgard Hoel (2001) tar utgångspunkt i Bakhtins dialogteori (Bakhtin
1986:94)79 om språkliga handlingar som sociala och inte individualpsykologiska fenomen. I den aktuella situationen innebär det, att eleverna då de formulerar sina annonssvar tänker sig in i hur annonsören kommer att reagera. På
så sätt kan man säga att den som erbjuder arbete är närvarande och influerar
på skribenten. Den enskilde skribenten, säger Hoel, ”skriver inte isolerat utan
innanför en bestämd diskursmiljö”.
Adressaten för annonssvaret är inte bara de fiktiva annonsörerna utan här
även den anonyma myndigheten. Igland och Dysthe80 skriver:
Oavsett vilken uppfattning man har av adressaten inverkar denna emellertid aktivt på textens utformning. För det första försöker den talande
eller skrivande alltid förhålla sig till den respons han eller hon kan förutse. /.../ På så vis formas alla yttranden mot bakgrund av den respons
man väntar sig från lyssnare och läsare, och medvetandet om adressaten
medverkar alltid under själva utformningen av yttrandet. (s. 100 f.)
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Annonserna och elevernas svar utgör exempel på språkbruk som är situationsbestämt och situationsspecifikt. Det räcker inte att ”man är bra på att skriva i
största allmänhet”, (s. 41.). De måste förstå vad som krävs av deras annonssvar
för att de ska ha en chans att komma ifråga för det tänkta arbetet. De måste
också, som påpekats ovan, ha en uppfattning om vad som avses med uppmaningen ”skriv så bra du kan”. Vi kan inte säkert veta hur eleverna tolkat instruktionen.
Då de i skrivsituationen ska gå in i den kulturella textvärld som annonsen
och annonssvaret utgör, är det rimligt att anta att de försöker ta fram tidigare
erfarenheter av hur man går tillväga. Barn har idag genom media ständig tillgång till texter av annonstyp. De fyra texter de läser knyter på så sätt an till
andra texter av liknande slag som de tidigare läst eller kanske sett som reklam.
Trots bekantskapen med annonser är det sannolikt så, att de p.g.a. sin ringa
ålder inte har någon större erfarenhet av att själva svara på annonser av det här
slaget.
Annonsförfattarens formuleringar utgör för många av dem en form av
”språklig stötta”81 i så måtto, att eleverna genom att de registrerar vad som
efterfrågas kan imitera liknande formuleringar i sina svar. Detta kan liknas vid
att den unge skribenten är på väg att behärska samma verktyg som den mer
drivne författaren.82 Om de inte själva förut svarat på en annons, så kanske de
sett och hört hur föräldrar eller äldre syskon löst liknande skrivsituationer.
Även det kan utgöra språkliga stöttor. Testsituationen blir på så sätt även en
lärsituation bland andra. Annonserna och annonssvaren är alltså inga avskilda
företeelser utan ingår i en större intertextuell väv där språket medierar de faktiska förhållanden som stämmer för just den här sociala praktiken.83
Den som skriver interagerar alltså inte bara med läsaren utan även med
en mängd andra texter, både de som redan är skrivna och de som kommer att skrivas. Det går alltid mer eller mindre synliga trådar från det
vi säger och skriver till det som tidigare sagts och skrivits och till framtiden.84 (s. 42.)
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Den enskilde eleven skriver i den diskursmiljö som är skolans, men är samtidigt i dialog med sin kulturella bakgrund. Med ett sociokulturellt perspektiv
på språkhandlingar blir det viktigt att även sätta fokus på den verksamhet i
vilken aktiviteterna äger rum, hur man tillägnar sig de resurser som ingår i den
specifika kulturen och diskursen. Uppdraget för rapporten rymmer emellertid
inte möjligheten att göra sådana kopplingar. Se vidare kapitel 8, Nationella
kvalitetsgranskningar 1998.
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7. Jämförelse med Utvärdering
av grundskolan 1995
Skrivuppgiften annonssvaret är identisk i UG-95 och NU-03. I den förra utvärderingen bedömdes 346 annonssvar. Den här gången uppgår det slumpvisa
urvalet till 114 texter.
Då som nu konstaterades att texterna ger ett positivt intryck av de unga
skribenterna. De är ambitiösa, pigga och glada, artiga, engagerade, hjälpsamma, omtänksamma o.s.v. Flera barn ger vid båda tillfällena uttryck för ensamhet och sysslolöshet. Dessa barn ser de populära arbetena som hund- eller
barnpassare som en väg ut ur ensamheten. I båda rapporterna konstateras således att annonserna, fiktionen till trots, i många fall framkallat det som synes
vara en uppriktig önskan att få ett arbete, tjäna lite pengar och känna sig nyttig
och behövd.
En annan överensstämmelse är att eleverna i stort skriver texter med innehåll som svarar upp mot det annonstexten efterfrågar. Alla texter går att läsa
och det barnen berättar går fram. Viktig information som fullständigt namn
och adress eller namn och telefonnummer behövs för att annonsören ska
kunna kontakta den som söker arbete. Detta saknas hos många skribenter i
båda utvärderingarna.
Även när det gäller formella aspekter som handstil, stavningsförmåga, interpunktion och särskrivning av sammansatta ord är resultaten överensstämmande över åren.
Vad gäller stavningsförmåga och då särskilt dubbelteckning av konsonant
anmärker Lindell i UG-95,85 ”Det tål att upprepas att principerna för dubbelstavningen av konsonant tycks vara ett ogenomträngligt mysterium för en del
elever. Språkexperter borde göra något åt detta elände, som vållar skrivsvaga
(kurs. här) barn så mycket obehag”. I föreliggande rapport (s. 32) görs bedömningen att dubbelteckning inte är något som orsakar svårigheter enbart för
”skrivsvaga” barn. (Se Nauclér.86)
I UG-95 gjordes också en bedömning av skrivförmågan hos elever med
invandrarbakgrund. I det slumpvisa urval med 114 elever som ligger till grund
för rapporteringen av annonssvaret i NU-03 finns endast fem elever med
svenska som andraspråk och som varit i Sverige mindre än tio år. Dessa elever

85

86
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ska bedömas efter målen i kursplanen i svenska som andraspråk.87 I UG-95
och NU-03 deltar de emellertid i samma testsituation som sina svenskfödda
kamrater.
Avslutande frågeställningar i UG-95
I UG-95 gjordes s.k. kontrastanalyser som påvisade stora skillnader mellan
klasser. Analyserna ledde fram till frågor som: ”Vad är det som gör att klasserna
9 och 13 nästan är bäst i allt, medan klass 12 verkar så ostrukturerad, nästan
oregerlig? Handlar det om att komma till skolan med ’hemmets läroplan’ eller
handlar det om att få god undervisning?” /.../ ”Det verkar som om man behövde besöka extremklasserna för att få en tydligare bild av förklaringarna till
resultaten...” I konsekvens med detta föreslår UG-95 särskilda studier av klasser med mycket goda respektive dåliga resultat. Tre år senare genomfördes en
omfattande nationell kvalitetsgranskning. Denna resulterade i att undervisningsmiljöerna i svenska klassificerades som antingen A-, B- eller C-miljöer. I
rapporten diskuteras möjligheterna till god språkutveckling beroende på vilken
miljö som erbjuds.
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8. Nationella kvalitetsgranskningar 1998
De nationella kvalitetsgranskningarna88 genomfördes i cirka en procent av
Sveriges skolor. De frågor som låg till grund för rapporten var:
• ”I vilken mån och hur används läs- och skrivprocessen som ett aktivt och
verksamt undervisningsled i alla ämnen och under hela skoltiden (olika
årskurser och olika skolformer)?”
• ”Får eleverna ingå i sådana kommunikativa sammanhang som befordrar
deras kontinuerliga läs- och skrivlärande i olika ämnen?”
• ”Vilka åtgärder bör vidtas för att underlätta elevernas kontinuerliga läs- och
skrivlärande i olika ämnen?”
I kvalitetsgranskningen 1998 poängteras att läs- och skrivförmåga är något
långt mer än förmåga till korrekt avkodning, stavning och fullständiga meningar. Skolans uppgift är att ”föra in eleverna i olika sätt att språka”. Strategin
stavningsregler först, sen skriva, döms ut som meningslös. Det är i de kommunikativa sammanhangen man får behov av att utveckla sina förmågor.
Kvalitetsgranskningen visade också att många av de test som används för
bedömning av läs- och skrivförmåga enbart mäter brister i avkodnings- och
stavningsförmåga. De nationella proven används ofta som kontrollinstrument.
Prov och diagnostiska instrument används sällan eller aldrig av pedagogiska
skäl.
8.1 A-, B- och C-miljöer

Tre huvudvarianter av språkandemiljöer identifierades. A-miljön kännetecknas
av ett systematiskt och medvetet läs- och skrivarbete och processtänkande.
Man arbetar ämnesintegrerat och tematiskt och skönlitteratur har en framskjuten plats. Elevernas textproduktion används i kunskapandet. Elevers och lärares egna erfarenheter har en naturlig plats i arbetet och miljön kännetecknas av
dialog och flerstämmighet. Skrivande har en framskjuten plats i alla ämnen.
När det gäller skrivandet finns en asymmetri mellan texter man läser och
sådana man skriver. I läsandet förekommer flera genrer i olika ämnen, medan
skrivandet mestadels rör berättande texter. I rapporten understryks betydelsen
av överensstämmelse mellan läsande och skrivande, eftersom de ömsesidigt stöder varandra.
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A-miljön är endast sparsamt förekommande. Detta beror bl.a. på att sambandet mellan de nationella styrdokumenten och vardagspraktiken inte är
tydligt.
B-miljön skiljer sig från A-miljön genom att man oftast inte arbetar ämnesintegrerat. Inslag av tematiska studier kan förekomma. Färdiga läromedel används så gott som alltid. Autentisk textproduktion är ovanlig. Det är istället
reproduktion som gäller.
I de olika arbetsområdena försöker man knyta an till elevernas erfarenheter.
Till skillnad från flerstämmigheten i A-miljön karakteriseras B-miljön av tvåstämmighet. Läraren fördelar ordet till en elev i taget. Respons elever emellan
är ovanligt. Den formen av kommunikation sker mellan lärare och elev.
I C-miljön är ämnessegregation det förhärskande. Undervisningen utgår
ifrån det innehåll som finns i läroboken och textmiljön karakteriseras som ensidig och reproducerande. Lärares och elevers egna erfarenheter lyser med sin
frånvaro. Språkstöd består framförallt av isolerad färdighetsträning i avseende
på avkodning, stavning och meningsbyggnad.
Liberg89 tecknar, i artikeln ”Att lära sig läsa och skriva”, en bild av skrivundervisning som innebär att skolan bär ett stort ansvar för om barnet får problem eller ej.
Med utgångspunkt i studium av tidig läs- och skrivinlärning kan man vidare visa att användandet av traditionella läs- och skrivmetoder kan leda till att
elever får läs- och skrivsvårigheter, genom att dessa metoder på grund av en
felaktig förståelse av fenomenet läs- och skrivinlärning förutsätter kunskap som
de utger sig för att lära ut. (s. 19.)
I vilka språkmiljöer finner vi Anna, ”Algot Igelkot”, Emma, Felicia, Pär,
Carl, ”Baloo” och alla de andra som bidragit med sina annonssvar? I föreliggande rapport har funktionella, retoriska och diagnostiska aspekter på deras
texter redovisats. För att få en djupare förståelse för varför deras texter ser ut
som de gör och vad som behövs framöver för att de alla ska kunna utveckla sin
språkförmåga i den riktning kursplanen föreskriver, så måste kopplingen till
skolans språkmiljöer göras.
Inom uppdraget för NU-03 bedöms inte skolornas språkmiljöer. Det borde
emellertid vara av intresse för skolor och lärare att själva studera sambandet
mellan undervisningsmiljön och resultaten i svenska och därav få underlag för
fördjupade diskussioner om hur man bör gå vidare.

89

Liberg, C (1991)

108 DEN NATIONELLA UTVÄRDERINGEN AV GRUNDSKOLAN 2003

Att bedöma enskilda elevers språkförmåga i olika språkmiljöer reser nya frågor och problem. Den bakomliggande teoretiska kunskapssynen sätter avtryck
både i de kvalitativt skilda praktiker som kan identifieras som A-, B- eller Cmiljöer och i test som används för bedömning av språkutveckling. Kan man då
använda samma bedömningsinstrument när jämförelse av språkutvecklingen
ska göras? Om man använder olika bedömningsinstrument i de olika miljöerna, är resultaten då jämförbara?90
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9. Sammanfattning
Ett av skolans viktigaste uppdrag är enligt kursplanen att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling, då språket är betydelsefullt för identitetsutvecklingen och centralt för all kunskapsbildning. I kursplanen i svenska betonas att ämnet inte ska delas upp i moment som bygger på varandra och är
tänkta för olika åldrar. Istället framhålls att både yngre och äldre elever har förmågan att berätta, beskriva, utreda, argumentera och diskutera. Ett övergripande demokratiperspektiv ska sätta avtryck i allt skolarbete och begrepp som
dialog, kommunikation, kultur, socialt samspel och samarbete med andra
skrivs fram.
Skrivuppgiften ”Annonssvaret” är ett replikat av UG-95. Elevernas förmåga
att skriva en arbetsansökan, där de ska övertyga annonsören om att man är rätt
person för arbetet, undersöks.
Både testsituationen som sådan, annonsskrivandet och elevernas svar utgör
kulturellt betingade språkhandlingar. Eleven går in i ett sociointeraktivt samtal
med både annonsförfattaren/texten, andra annonsförfattare/texter och sig själv.
De tänkta annonsörernas, skolkontexten och den läsande myndighetens förväntningar finns i bakgrunden och påverkar skrivandet.
Annonstexterna är brukstexter med drag från både den narrativa och den
informativa genren. Innehållet och texternas funktionalitet, de retoriska resurserna och skrivförmåga med avseende på formalia har varit av intresse för studien.
Hur man lyckas med uppgiften beror både på om man kan och vill bortse
ifrån att detta är en fiktiv arbetsansökan, vilka tidigare erfarenheter man har av
brukstexter och den individuella läs- och skriftspråkliga kompetensen.
2 950 annonssvar samlades in. Inför denna studie gjordes ett slumpvis urval
av 114 annonssvar. Fyra arbeten utannonserades. Eleverna hade att välja mellan att vara hundvakt, passa barn, hjälpa till med trädgårdsarbete eller att gå
och handla. Att gå ut med hunden och att passa barn var de överlägset mest
populära sysslorna.
Tre samverkande metoder har använts för analys av annonssvaren. Den
funktionella analysens syfte är att undersöka textens funktion och samspelet
med läsaren och situationen. De retoriska resurserna analyseras. Hur argumenterar man för sin sak? Klarar elever i årskurs 5 att skriva ett fungerande annonssvar? Vad kan man egentligen när man kan svenska? Vad gör de bra? Vad
kan utvecklas för att texterna ska bli bättre? I den diagnostiska analysen diskuteras huruvida eventuella brister i den formella språkbehandlingen har betydelse för skribentens förmåga att kommunicera med läsaren.
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Det visade sig att 44 av de 114 författarna kunde få ett arbete. Övriga svar
var sådana där man antingen glömt uppge fullständigt namn eller att ge adress
och/eller telefonnummer.
Både pojkar och flickor beskriver sig som glada, pigga, ansvarstagande och
hund- och barnälskande. De vill hjälpa till och samtidigt få chans att tjäna
pengar. Svaren tecknar även bilder av ensamhet, barn som inte talar om kamrater och inte har något att göra efter skolan. I texterna lyser ett stort engagemang genom och många visar empati för annonsören som av en eller annan
anledning behöver hjälp. Åtskilliga av dem tycks önska att annonsen var autentisk, så att arbetet verkligen låg inom räckhåll för dem. Att känna sig
behövd och att ha något att göra är starka drivkrafter.
Direkt tilltal och frågor till annonsören indikerar en närhet mellan annonsör och läsare. Skribenterna gör sig själv tydliga genom jag-formen. Man tar
stöd i skrivandet genom att följa upp det som lyfts fram i annonsformuleringarna. Stilen är vardaglig och informell och har talspråklig karaktär. Vad det
gäller handstil diskuteras huruvida de i många fall ”slarvigt” skrivna texterna
inverkar på läsbarheten och om slarvet beror på att man inte brytt sig eller att
man inte har förmågan att skriva annorlunda. Hur skulle en verklig annonsör
reagera?
Inget av annonssvaren har stavfel som inverkar på möjligheten att förstå vad
skribenten vill ha sagt. Sammanhanget gör att vi läser rätt och att budskapet
går fram. De fel som görs är vanliga för åldersgruppen och kännetecknas framförallt av en osäkerhet gällande dubbelteckning. Detta är den enda typ av stavfel som är frekventa långt upp i de senare skolåren. Osäkerhet i val av e-ä och
o-å, stavning av j-ljud och särskrivning av sammansatta ord är andra stötestenar. Korrekt fonetisk återgivning kontra lexikalisk konvention problematiseras
i analysen. En handfull pojkar kan sägas ha outvecklad skrivförmåga. Deras
texter ger intryck av att de just tagit steget in i författarverkstaden.
Flickor skriver överlag mer än pojkar och berättar mer om sig själva. Det är
emellertid ingen garanti för att just de har chans till arbete. Sammantaget är
det fler pojkar än flickor som kan få arbete.
Nio par externa bedömare i form av hundägare, föräldrar och villaägare fick
i uppgift att läsa de annonssvar där den sökande var möjlig att kontakta och
därefter motivera vem de ville ge arbetet till. Sju par har svarat. Oavsett vilka
texter man bedömde sattes fokus på personlighet och erfarenhet. För fyra par
var även skrivförmågan av betydelse. ”Bra svenska”, ”prydligt brev”, ”bra disposition” och ”snyggt och prydligt” gavs som omdömen för en del annonssvar.
En jämförelse med UG-95 visar i stort samma resultat i avseende på den
formella kompetensen. UG-95 kommenterar i högre grad problem med svårlästa texter.
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Elever med svenska som andraspråk ska bedömas efter målen i kursplanen i
svenska som andraspråk.91 I UG-95 och NU-03 deltar de i samma testsituation som sina svenskfödda kamrater.
I Nationella kvalitetsgranskningen 1998 poängteras att läs- och skrivförmåga är något långt mer än förmåga till korrekt avkodning, stavning och fullständiga meningar. Skolans uppgift är att ”föra in eleverna i olika sätt att språka”.
Strategin stavningsregler först, sen skriva, döms ut som meningslös. I ett antal
åtgärdspunkter diskuteras hur språkutveckling kan främjas inom alla skolämnen.
Är det kanske så, att lärarutbildningarna bör överväga strategier för och
skriva in språkutveckling i samtliga kursplaner och inte bara i de som rör ämnet
svenska?
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112 DEN NATIONELLA UTVÄRDERINGEN AV GRUNDSKOLAN 2003

Referenser
Bergman, P. (1999). Andraspråkseleverna och deras förutsättningar. (s. 21–30).
I Att undervisa elever med svenska som andraspråk – ett referensmaterial.
Stockholm: Skolverket.
Hellspong, L & Ledin, P. (1997). Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys.
Lund: Studentlitteratur.
Hellspong, L. (2001). Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur.
Hultman, T. (1994). Vad kommer kursplanen i svenska att betyda? I Ståle
Löland (red.). Språk i Norden/Sprog i Norden 1994. Årsskrift för nordisk
språksekretariat og språknemndene i Norden. Oslo.
Igland, M-A. & Dysthe, O. (2003). Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori
(s. 95-117). I Dysthe, O. (red.). Dialog samspel och lärande. Studentlitteratur:
Lund.
Evaldsson, A-C. (2000). För jag är bäst på svenska! Om sociala och språkliga
ordningar i en mångkulturell skola. I Utbildning och demokrati, 9(2), s. 29–48.
Kursplan. Svenska som andraspråk. (2000). Stockholm: Skolverket.
Larsson, K. (1989). Språket, vetandet och inlärningen. (s. 53–78.) I Sandqvist,
C. & Teleman, U. (red.). Språkutveckling under skoltiden. Lund: Studentlitteratur.
Larsson, K. (1995). Den skrivande människan. Lund: Studentlitteratur.
Liberg, C. (1991). Att lära sig läsa och skriva. I Svenskläraren nr. 5.
Lindell, E. (1996). Annonssvaret. En studie av skrivning i årskurs 5 inom
utvärderingen av grundskolan 1995. Rapportserie: Pedagogisk-psykologiska
problem, nr 628. Lärarhögskolan Malmö: Institutionen för pedagogik och
specialmetodik.
Lökensgard Hoel, T. (2001). Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper.
Lund: Studentlitteratur.
Malmgren, S-G. (1996). Svenskundervisningen i grundskolan.
Lund: Studentlitteratur.
Nauclér, K. (1989). Hur utvecklas stavningsförmågan under skoltiden?
(s. 197–216.) I Sandqvist, C. & Teleman, U. (red.). Språkutveckling under
skoltiden. Lund: Studentlitteratur.

DEN NATIONELLA UTVÄRDERINGEN AV GRUNDSKOLAN 2003

113

Pehrsson, A. & Sahlström, E. (1999). Kartläggning av läsning och skrivning ur ett
deltagarperspektiv. Analysverktyg för alla. Göteborgs universitet: Institutionen för
specialpedagogik.
Sjögren, A. (2001). Introduktion. I Bigestans, A. & Sjögren A. (Red.), Lyssna.
Interkulturella perspektiv på multietniska miljöer. Tumba: Mångkulturellt
centrum.
Skolverket (1999) Läs- och skrivprocessen i undervisningen.
I Nationella kvalitetsgranskningar 1998. Rapport, nr 160, (s. 107–137).
Stockholm: Skolverket.
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Lund: Studentlitteratur.
Tallberg Broman, I., Rubinstein Reich, L. & Hägerström J. (2002).
Likvärdighet i en skola för alla. Historisk bakgrund och kritisk granskning.
Stockholm: Skolverket.
Tingbjörn, G. (1999). Svenskans struktur i tvärspråklig belysning, (s. 12–20).
I Att undervisa elever med svenska som andraspråk – ett referensmaterial.
Stockholm: Skolverket.
Vygotskij, L. S. (1986). Thought and language. Cambridge, Mass. MIT Press cop.
Wertsch, J. (1998). Mind as Action. New York: Oxford University Press.

114 DEN NATIONELLA UTVÄRDERINGEN AV GRUNDSKOLAN 2003

Del 3.
Elever berättar om sin
skola i ord och bild
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1. Elever i årskurs 5 berättar sin skola
Hur ser skolan ut? Vad gör man i skolan? Hur trivs man? Skolfrågor är en central angelägenhet för hela vårt samhälle och många vuxna har åsikter som präglas av olika faktorer. Lärare arbetar dagligen för att barnen ska lära sig nya saker och trivas i skolan. Föräldrar har personliga föreställningar, uppfattningar
och förväntningar utifrån egen skolgång och situationen i sina barns skola.
Även våra politiker engagerar sig för att Sverige ska ha en bra skola.
Bilden av skolan visar både problem som måste överbyggas och framgång.
Trots ett omfattande arbete med högt uppsatta mål finns det problem i skolan
som måste överbryggas. Ett problem är att tio procent av eleverna i årskurs nio
inte är behöriga att söka till gymnasieskolan på sina slutbetyg.92 Resultat från
den senaste internationella mätningen, PISA,93 visar på en nedåtgående trend
för den svenska skolan även om den generellt sett fortfarande ligger klart över
OECD-genomsnittet. I mätningen hamnar Sverige i botten av resultatlistan om
elevers uppfattningar om ordning och trivsel i skolan. Det råder ofta oordning i
klassrummet och läraren får ständigt tillrättavisa elever och vidta åtgärder för
att återställa ordningen. I många skolor känner man inte igen sig i ovanstående
nedslående resultat. Det finns en omvänd bild av skolan där undervisningssituationen präglas av intresse, trivsel och lärande. ”Framgångsrika skolor”94 och
”Den goda skolan”95 har blivit begrepp i forskningen. Med begreppen menas
skolor där elever och lärare trivs och känner stor delaktighet och där eleverna
uppnår goda studieresultat. Detta visar att det är möjligt att skapa en god och
framgångsrik skola. Det är möjligt att skapa den skola som föräldrar, elever,
lärare och politiker vill ha, men där Sverige håller på att halka efter.
Eftersom det är viktigt att eleverna trivs, är delaktiga och uppnår goda studieresultat är det också viktigt att ta reda på vad eleverna tycker, d.v.s. fråga
dem som skolan är till för. I föreliggande studie undersöks därför hur eleverna
ser på skolan, m.a.o. är utgångspunkten ett elevperspektiv. En betydelse av termen elevperspektiv är att elever, lärare och skolledare utvecklar olika perspektiv
på skolan, utifrån sina skilda positioner, erfarenheter och livsprojekt.96 Elevperspektivet belyser också elevens rättigheter och inflytande i skolsystemet. I
grundskolans läroplan (Lpo 94)97 anges att eleven ska utveckla sin förmåga att
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utöva inflytande och ta ansvar. Det står också att elever och lärare tillsammans
ska planera undervisningen. I skolans riktlinjer är det alltså tydligt markerat att
eleven ska ha inflytande i skolan. I den här rapporten kommer elevernas beskrivningar och värdering av skolan belysas för att i förlängningen kunna medverka till en god och framgångsrik skola.
1.1 Grupparbetet ”Skolan i ord och bild”

Elevers beskrivningar av sin skola är inspirationskällan för arbetet. Utgångspunkten har varit inlämnade grupparbeten inom den nationella utvärderingen
för årskurs 5, 2003 (NU-03). Eleverna fick i uppgift att beskriva sin skola i ord
och bild. Uppgiften som anslöt till en text eleverna läst, skulle utföras som ett
grupparbete där eleverna fick följande instruktion:
Skolan i ord och bild
Vi undrar hur elever i Sverige trivs på sina skolor och ber er hjälpa oss
att ta reda på det. Beskriv er skola i ord och bild.
Vad är särskilt bra på er skola? Skulle något kunna göras bättre? Vad då?
Hur ser korridorer och klassrum ut? Hur ser er skolgård ut? Hur ser det
ut runt omkring er skola?
Hur arbetar ni tillsammans på er skola? Hur tar ni emot barnen som
börjar i skolan?
Hur ser ingången till er skola ut?
Vi tror att om man ser skolans ingång, kan man få en aning om hur
resten av skolan är. Välj inom gruppen bland frågorna. Vissa av frågorna kan ni samtala om och svara på i klassrummet. För att svara på
andra frågor behöver ni gå ut och se efter hur det är. Anteckna och gör
bilder. Planera ert arbete i gruppen.
Skriv rent era anteckningar, gör bilderna klara och ställ samman det
gruppen gjort. Kanske kan det bli ett litet häfte om just er skola.
Det ska bli spännande att se hur eleverna har det i sina skolor i Sverige.
Hoppas att ni tycker att det är viktigt att hjälpa till med beskrivningarna.
Börja nu att planera inom gruppen.
I lärarhandledningen angavs att tiden för arbetet var tre lektioner, men lärarna
uppmanades låta eleverna slutföra sitt arbete.
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Tidigare forskning
Ovanstående grupparbetsuppgift, ”Skolan i ord och bild”, fanns även med i
den nationella utvärderingen 1992. Då utmynnade den i två studier: ”Vägar
till den goda skolan”98 och ”Skolmiljön i bilder. Elever i åk 5 beskriver sin
skola i bild”.99 Här följer en kort redogörelse för studierna.
Holmberg och Lindell100 använde sig av grupparbetet ”Skolan i ord och
bild”, för att söka betingelser för den goda skolan. Med ”den goda skolan” avsågs klasser där eleverna hade god textförståelse och klasser med gott arbetsklimat. Rapporten behandlar 73 grupparbeten hämtade ur de nio klasser som
visat bäst textförståelse och de nio klasser som uttryckt att de hade bäst arbetsklimat i skolan. Som en kontrast studerades även 5 skolor, vars klasser visade
det minst gynnsamma arbetsklimatet. Enligt forskarna framstår barnen som
angelägna att visa sin skola. Många olika miljöer skildras, både de som ingick i
instruktionerna för uppgiften och andra. Bilder och texter från grupparbetena
analyserades intuitivt. Den fysiska miljön får stor betydelse i grupparbetena.
Eleverna uppskattar skog, äng och buskar i skolans omgivning. De vill helst att
skolgården är stor och ger möjlighet till olika aktiviteter. Eleverna beskriver
skolbyggnader konkret och detaljrikt med information om längdmått, färg och
form, samt byggnadsmaterial. Särskilt värdesätter de om skolan är renoverad
och de beklagar klotter. Klassrummet beskrivs också konkret med uppgifter
om bl.a. längd och bredd och antal lampor. Färgerna på väggarna kommenteras av eleverna som fina eller fula och de sätter värde på färger och bilder på
väggarna. Blommor i klassrummet värdesätts också. Bibliotek, slöjdsalar och
matsal beskrivs som uppskattade platser, medan gymnastiksalen får blandad
kritik. Toaletterna får många klagomål om hygienen. Eleverna ger också blandade kommentarer om skolmaten. Eleverna ger stort utrymme till beskrivningar av gemensamma aktiviteter och traditioner i jämförelse med vardagliga
aktiviteter och händelser. I skildringar av skolans inre arbete nämns flera ämnen och datorn tas upp som ett redskap för skolarbetet. Lektioner beskrivs
som att eleverna får arbeta fritt och att de kan vara pratiga. Eleverna beskriver
även hur de själva är aktiva i skolans inre arbete genom att bl.a. vara fadder till
ettorna, att påverka genom elevrådet och hjälpa till med att städa skolgården.
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Rapporten avslutas med en lista som belyser sådant som enligt eleverna gynnar
god trivsel och goda skolresultat.101
• utrusta skolgården på ett sådant sätt att eleverna får utrymme för sådana
aktiviteter som utvecklar de växande,
• hålla skolbyggnader och lokaler i sådant skick att eleverna och alla andra
människor förstår att det inom skolans väggar pågår verksamhet som är
betydelsefull för hela samhället,
• förse eleverna med läromedel i sådant skick och av sådan kvalitet som
antyder respekt för studierna,
• hålla skolan med sådan utrustning i t.ex. mediotek, bild- och slöjdsalar att
elevaktiva arbetssätt blir möjliga,
• se till att gemensamma utrymmen, främst toaletterna, är i sådant skick att
de åtminstone inte är direkt ohygieniska,
• ta tillvara elevernas egna initiativ när de vill vårda sig om sin skola,
• låta eleverna ta hand om varandra, t.ex. i fadderverksamhet, som inte bara
behöver beröra nybörjarna,
• ge skolan regler som formulerats i samråd med eleverna, eventuellt inom ett
elevråd,
• bevara traditioner, t.ex. i samband med högtider och avslutningar, eller i
samband med för den enskilda skolan specifika arrangemang och
• försöka göra måltiderna till trivsamma stunder.
Folkesson102 har analyserat ett slumpmässigt urval av 191 bilder som barn ritat
i grupparbetet ”Skolan i ord och bild” i nationella utvärderingen, 1992. Syftet
var att beskriva vad barn i åk 5 berättar i bild om sin skolmiljö och att utveckla
en metod för analys av barnbilders innehåll. I likhet med Holmberg och
Lindells studie103 framstår barnen som angelägna att visa sin skola. Både de
miljöer som ingick i instruktionerna för uppgiften och andra skildras.
Folkesson anser att värdefulla synpunkter kan hämtas från barns bilder för att
användas som underlag i skolans miljöarbete. Cirka en tredjedel av bilderna
föreställer inomhusmiljön, en tredjedel beskriver skolbyggnaden och en tredjedel skildrar utomhusmiljön. Bilderna visar överlag på en torftig skolmiljö och
eleverna tycks trots detta vara lojala mot sin skola. I barnens beskrivningar av
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klassrummet är lärarens plats det vanligaste motivet och barnens arbete det
minst vanliga motivet. I bilder av andra undervisningslokaler, t.ex. biblioteket,
är barnens arbetsplatser och arbete ett betydligt vanligare motiv än i bilderna
av klassrum. Bilder av barn visar ofta när de leker på skolgården eller arbetar i
”andra undervisningslokaler”.
1.2 Syfte

I föreliggande rapport presenteras hur eleverna i årskurs 5 skildrar skolan i
grupparbetet ”Skolan i ord och bild”, nationella utvärderingen år 2003. Skolan
kommer alltså att belyses utifrån elevens position, erfarenhet och livsprojekt.
Förhoppningen är att elevernas skildringar kan få inflytande i skolan.
Syftet med studien är att ge en ökad kunskap om hur eleverna ser på skolan
för att eleverna ska kunna medverka till att utveckla skolan. Syftet är också att
jämföra resultatet i denna studie med NU92104 för att se om elevernas uppfattningar har förändrats.
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2. Metod
I detta kapitel beskrivs elevgruppen som arbetat med grupparbetet ”Skolan i
ord och bild”, teoretiskt analysraster samt elevernas tillvägagångssätt. Därefter
beskrivs hur bearbetning och analys av materialet gått till samt etiska överväganden.
2.1 Elevgrupp

Sammanlagt 3 348 elever från 193 klasser i årskurs 5 har deltagit i NU-03.
Underlaget för denna rapport är ett slumpmässigt urval på sammanlagt 55
skolklasser och 1 057 elever. Antalet elever i varje klass varierar från 3 till 28
med ett medeltal på ca 19 elever per klass. Varje klass har utfört arbetet i
grupp.
Etiska överväganden
Inför arbetet hade elever och föräldrar fått information om syftet med den nationella utvärderingen och att grupparbetet kommer att studeras och användas
i forskningssammanhang. Samtliga har gett medgivande om deltagande. För
att anonymisera deltagarna används fingerade namn när eleverna namnger
skolor, platser och personer. Fotografier där personer kan identifieras har lämnats utanför rapporten för att värna om elevernas anonymitet och integritet.
2.2 Material

Sammanlagt består materialet av 157 grupparbeten. Skolklasserna har valt att
disponera arbetet på olika sätt. I 49 av klasserna genomför alla grupper sitt
eget grupparbete och i resterande sex klasser har varje grupp en egen deluppgift som därefter sammanställs till klassens grupparbete.
Instruktionen för grupparbetet har följts i samtliga arbeten. I materialet
finns också flera arbeten som tar upp lokaler utöver de som nämns i instruktionen. En variation i materialet är att vissa grupper har valt att fokusera ”hur
elever i Sverige trivs på sina skolor” genom att berätta vad de tycker är bra och
dåligt. Andra har valt att lyfta fram skolans fysiska miljö genom beskrivningar
av olika platser utifrån uppmaningen ”beskriv er skola i ord och bild.”
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I praktiskt taget samtliga arbeten finns både text och bilder. I vissa utgör
bilderna huvuddelen av arbetet och i andra gör texten det. I några enstaka fall
förekommer en långt driven integration av bild och text.
Rent allmänt har de inlämnade grupparbetena en varierande omfattning
och materialet visar på varierande färdigheter hos eleverna. Det finns en
mängd omsorgsfullt gjorda arbeten som ger ett välgjort och prydligt intryck.
De flesta av arbetena har en tydlig struktur och har t.o.m. försetts med innehållsförteckning och rubriker. Bilderna är övervägande gjorda med stor omsorg
och många texter är skrivna med ett väl utvecklat språk. I materialet ingår
emellertid även bilder och texter som kan beskrivas som utkast eller halvfärdiga
skisser. I textmaterialet förekommer exempel på torftigt språk och många stavfel. I texten är stavfel och dylikt justerade då en analys av språket inte ingår i
undersökningens syfte.
Bilderna ger huvudsakligen en deskription av skolan. Endast i ett fåtal bilder kan värderingar eller känslolägen uttydas. Eleverna har beskrivit sina skolor
med hjälp av modeller, teckningar, fotografier och cd-rom. I materialet finns
en del informativa bilder av officiell karaktär, t.ex. översiktsbilder och kartor.
Många elever har gjort egna översiktsbilder. I enstaka arbeten förekommer
serier och många arbeten dekoreras med hjälp av bl.a. klistermärken, glitter,
hjärtan och blommor.
Även texterna är övervägande deskriptiva och eleverna ger ofta långa och
utförliga beskrivningar av sin skola. Till skillnad från bildmaterialet, finns det
också flera texter där eleverna vädrar sina åsikter, värderingar och känslolägen.
Huvudsakligen är texterna handskrivna, men det förekommer även datautskrifter och utklippta texter. I materialet finns också exempel där eleverna uttrycker sig genom dikter och rim. Ett annat exempel på kreativa initiativ är ett
grupparbeten med intervjuutskrifter, sammanställningar av resultat i tabellform och ”frågesport”.
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Frågesport

Elevernas tillvägagångssätt
Materialet ger kännedom om vilka arbetssätt eleverna använt för att genomföra grupparbetet. Klasserna har valt att disponera arbetet på olika sätt. I en del
arbeten har gruppen utfört olika deluppgifter, i andra har alla i gruppen svarat
på samtliga frågor och i enstaka arbeten har varje grupp utfört en egen deluppgift som därefter sammanställs till klassens grupparbete.
Oftast nöjer sig eleverna med att i ord och bild beskriva sådant som de redan känner till utan att undersöka det men det förekommer även flera arbeten
där eleverna haft ett undersökande arbetssätt. En metod som använts är intervjuer med elever och skolpersonal. Av teckningar och texter framkommer att
eleverna har mätt storleken på byggnader och rum. Här följer ett exempel i
form av en redovisning av en liten intervjustudie om vad som är bra och dåligt
i skolan:

Vad tycker du är bra på den här skolan? Varför?
Suzana: God mat.
Ellen: Bra lärare och snälla kompisar.
Jakob: Jag tycker att det är bra att vi har en klättervägg här på skolan.
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Vad tycker du är dåligt på den här skolan?
Suzana: För lite gympa.
Ellen: Maten är inte så god. Man kanske kunde ha pommes frites till
hamburgarna.
Jakob: Maten är inte så god.
Problematisering av uppgiften
En kritik av den nationella utvärderingen av skolan är att den övervägande
fokuserar elevernas prestationer i olika ämnen. Enligt kritiken får eleverna ta
ställning till färdiga skolliknande uppgifter och det som äger rum i t.ex. skolgårdar, matsalar och på vägen till skolan missas.105 Ämnet för grupparbetet
”Skolan i ord och bild” har inte något skolämne i fokus. Uppgiften är heller
inte ”en skolliknande uppgift” då den fokuserar de platser kritikerna efterfrågar. Däremot kan man tycka att instruktionerna för uppgiften är ganska styrande. Det är t.ex. ingen överraskning att elevernas skildringar är övervägande
deskriptiva när de få uppmaningen att ”Beskriv din skola i ord och bild”.
Eleverna har till stor del valt att svara på samtliga frågor vilket kan har inverkat
till att frågorna besvaras mycket kortfattat i vissa arbeten. Detta kan ha berott
på att eleverna inte har fått tillräckligt med tid för att genomföra uppgiften utförligt, vilket några lärare har kommenterat. Emellertid förekommer en mängd
arbeten med utförliga beskrivningar och där fler fenomen än de som efterfrågats tas upp, så tidsramarna för arbetet har antagligen varierat för eleverna.
Något som kan ha påverkat elevernas arbete är att eleverna säkert har varit
medvetna om att det inlämnade arbetet bedöms och värderas. Man skulle
kunna tänka sig att detta hade medfört att de valt att undvika vissa känsliga
ämnen eller kritik. Materialet tyder dock inte på att det har varit fallet då elevernas skildringar framstår som både ärliga och frispråkiga.
2.3 Teoretiskt perspektiv

Det har varit mycket intressant och inspirerande att ta del av materialet.
Många gånger infinner sig önskan om att kunna be eleverna berätta mer om
sina erfarenheter och tankar. Tyvärr går det inte att ställa tillbaka tiden och
fråga eleverna om deras tankar och samtal under grupparbetets gång, så resultatet måste utgå från hur mottagaren förstår materialet.
Den teoretiska utgångspunkt är att både texter och bilder är kommunikationsformer som kan ses som språk. Eleverna kommunicerar i ord och bild

105

Hellström, J.-O. & Sahlström, F. (1995), Lindblad, S. & Pérez, Prieto, H. (1995)

124 DEN NATIONELLA UTVÄRDERINGEN AV GRUNDSKOLAN 2003

vilket tolkas av mottagaren. Det finns både likheter och skillnader i text- och
bildspråk. En likhet är att för att kunna kommunicera, oavsett om den sker
genom tal, skrift, musik eller bild, krävs kunskap om både språket som system
och språkets konkreta tillämpning. Med språksystem menas språkliga regler
och språkhandlingar.106 Inom semiotisk teoribildning studeras språkets semantiska (tecken) och syntaktiska (teckensystem) dimension. Enligt den semantiska dimensionen är tecken något som kan tolkas som meningsbärande.
Teckens innehållsliga mening kan vara mer eller mindre synliga. Möjligheten
att upptäcka det som finns dolt i ett tecken beror på mottagarens engagemang,
erfarenheter och kunskaper. Språkets syntaktiska dimension handlar om att
tecken är relaterade till varandra. Ord kan sammanställas till meningar och berättelser och bilder kan relateras till andra bilder i bildserier.107 En skillnad mellan text- och bildspråk är att skriftspråket är linjärt, d v s man läser ett ord i
taget, och bildspråket är mångdimensionellt, d.v.s man läser den som en helhet
och man kan själv välja ordningsföljden av fokus.108
Nordström109 och Aronsson110 tar upp två konkurrerande teorier om barns
bildskapande, universalteorin som betonar universella drag i hur barn skapar
bilder och konventionsteorin som utgår från att barn ritar vad de ser utifrån
kulturspecifika konventioner. Universalteorin beskriver generella stadier från
”primitivt klotter” till fullt utvecklad rumsframställning i barns bilder. Konventionsteoretikerna tar i stället hänsyn till det kulturella och sociala sammanhanget bilder skapas i. Aronsson111 konstaterar att barns bilder bäst beskrivs
utifrån ett specialfall av konventionsteorin som hon benämner som en narrativ
modell. Den narrativa modellen utgår från att barn ritar vad de vill berätta och
väljer då en bildvokabulär och en rumsgestaltning som de tror att omgivningen kan förstå och uppskatta. Bildmaterialets varierande kvalitet tyder på
att eleverna utifrån universalteorin befinner sig i olika stadier i sitt bildskapande. Skillnaden framträder ännu tydligare vid jämförelser av bilderna från föreliggande bildmaterial från årskurs 5, med bilder av äldre elever som bl.a. visas i
Lind och Åsén.112 I föreliggande studie är det primära syftet att tolka och förstå
bilders och texters budskap, m.a.o. tolkas bilderna utifrån konventionsteorin
och den narrativa modellen.

106

Nordström, G. Z. (1989), Nordström, G. Z, (1992)
Cornell, P. M fl. (red.) (1988/1992)
108
Sjölin, J.-G. (Red.)(1993)
109
Nordström, G. Z. (1991)
110
Aronsson, K. (1997)
111
A.a.
112
Lind, U. & Åsén, G. (red)(1999)
107

DEN NATIONELLA UTVÄRDERINGEN AV GRUNDSKOLAN 2003

125

2.4 Bearbetning och analys

Bilder och texter har analyserats i parallella processer där analysen av bilderna
har inspirerat tolkningen av texterna och vice versa. Analysen är inspirerad av
Ahlner Malmströms113 och Åséns114 beskrivning av bildanalys. Mycket schematisk kan man säga att bearbetnings- och analysprocessen genomförts i följande
steg.
• Först beskrivs vad som uttrycks genom bildernas streck, ytor och färger som
meningsbärande tecken och teckensystem och vad texternas ord och meningar beskriver. Därefter görs associationer kring bilden/texten i förhållande till andra bilder och texter i materialet. Tolkningen liknar pendlingen
mellan del och helhet inom hermeneutisk analys.
• Därefter genomförs ytterligare tolkning av materialet för att få en djupare
förståelse av elevernas budskap.
Vid den faktiska bearbetningen av materialet var gränsen mellan analysstegen
inte så tydlig som det kan tyckas framgå av ovanstående steg. Vid analysen
gjordes dessutom jämförelser med NU-studien för tio år sedan.115
Meningsbärande tecken och teckensystem
I flera omgångar har samtliga bilder och texter gåtts igenom utifrån det första
steget i bearbetnings- och analysprocessen. En ytlig förståelse infann sig under
arbetet då alla bilder och texter kopierades och vid den första genomläsningen
av texterna.
Först studerades platser eftersom de genomgående tas upp i materialet. En
näranalys av platserna i materialet inleddes för att förstå elevernas intention,
m.a.o: Vad vill eleverna berätta om de olika platserna? Först analyserades bilderna och därefter texterna.
De flesta bilderna beskriver platsers materiella/fysiska miljö på ett likartat
sätt. Det var svårt att urskilja variationen i bilderna vilket löstes genom att
skriva ner och beskriva det som fanns i varje bild. Varje tecken, i form av t.ex.
föremål och företeelser, skrevs upp och prickades sedan av när det upprepades i
en annan elevgrupps bild. Under bearbetningsprocessen förlängdes listan som
beskrev vad som fanns på bilderna. En del föremål och företeelser återkom i de
flesta bilderna och andra var mindre vanliga. Som ett exempel var några frek-
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vent förekommande tecknen på ”skolbyggnader” vägg, fönster, dörr och tak
och mer ovanliga var stupränna, klotter och ringklocka. Därefter fortsatte analysen av bilder på övriga platser på samma sätt.
Därefter var det dags att bearbeta texterna. Det gjordes på ett liknande sätt
som bilderna. I texterna var utgångspunkter meningar (teckensystem) eller ord
(tecken). Varje tecken sorterades in under flera olika områden. En mening som
”Det bästa med skolan är att vi fått en ny bandyplan” skrevs in under samtliga
av följande områden: positivt med skolan, skolgården, rasten, nytt och bandyplan. Genom att läsa vidare om hur eleven beskrev t.ex. bandyspelet utökades
antalet tecken inom områdena. När ett tecken återkom i andra elevers texter
prickades de för.
Vissa tecken och områden från bearbetningen av texterna stämde helt överens med de tecken som utkristalliserats av bildanalysen. I övrigt kompletterar
resultatet av bildanalysen textanalysen och vice versa. Kvantifieringen, genom
avprickning av återkommande tecken, bildade underlag för att se omfattningen av olika tecken.
Platser beskrivs i kapitel 3, ”Ett skolbesök”.
Underliggande budskap
Bearbetningen och analysen övergick successivt till att, utifrån det andra steget
av analysprocessen, tolka underliggande budskap. Under arbetets gång har tankar och intryck som ledde in i den fortsatta analysprocessen skrivits ner. För att
nå en djupare förståelse av det eleverna skildrar studerades även vilka områden
som återkom i beskrivningarna av flera av platserna. Genom detta arbete framträdde ett underliggande budskap ur materialet som handlar om förutsättningar
för lärande. ”Förutsättningar för lärande” presenteras i kapitel 4.
Jämförelse med tidigare studie
Studiens ena syfte är att jämföra resultaten med studien från 1992. Därför har
det ingått i analysen av materialet. Det är viktigt att tydliggöra likheter och
förändringar i skolan för att bättre se vart skolan är på väg. Urval och analys
har dock i viss mån skett på olika sätt i undersökningarna vilket gör att skilda
infallsvinklar också lyfts fram.
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3. Ett skolbesök
Elevernas beskrivningar av platser i skolan arrangeras som ett skolbesök.
Cold116 har använt sig av ”gåturer” som forskningsmetod. I gåturen deltar elev,
lärare och arkitekt. Man stannar en kort stund vid några utvalda platser och
var och en skriver upp det man uppfattar som positivt respektive negativt. Här
är utgångspunkten för skolbesöket i stället det material som eleverna lämnat in
från sina grupparbeten. Låt oss nu besöka skolorna. Besöket disponeras i följande ordning.
•
•
•
•
•
•

Skolans omgivande miljö
Skolgård
Skolbyggnad
Klassrum
Övriga ämneslokaler
Andra lokaler

I varje avsnitt, som tar upp en av ovanstående platser, redovisas de områden
eleverna tar upp avseende den bestämda platsen.
3.1 Skolans omgivande miljö

Eleverna tar oss först med på en rundvandring i skolans omgivningar. Deras
redogörelser av skolans omgivning har minst omfång i grupparbetena i både
föreliggande studie och i tidigare rapporter från den Nationella utvärderingen
1992.117 I grupparbetena redovisas skolans omgivning inom följande områden:
Bebyggelse, vägförbindelser och naturlandskap. Ordningsföljden bestäms av
antalet gånger de tas upp i elevernas grupparbeten. Bebyggelse, vägförbindelser
och naturlandskap är tydliga teman även i rapporterna från NU92.118 119 Resultaten tyder dock på att beskrivningar av bebyggelse blivit vanligare, medan beskrivningarna av naturlandskapet blivit allt mer sällsynt. Folkesson120 noterar
att eleverna främst belyser det specifika, ”en slags landmärken” i sina bilder.121
Föreliggande material ger samma intryck. Några exempel från materialet är att
eleverna lyfter fram kyrkor och sjöar som kännetecknar platsen.
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Bebyggelse
Eleverna uppmärksammar oss först och främst på bebyggelse som omgärdar
skolområdet. Beskrivningar av bebyggelsen visar att flertalet skolor ligger i bostadsområden med flerfamiljshus eller villor. Det är vanligt att det finns affär
och ibland även andra serviceinrättningar i området. I de flesta illustrationerna
är skolområdet utritat och i en del grupparbeten belyses även förekomst av en
närliggande skola.

Vår skola ligger mitt i ett
villaområde där de håller på
att bygga nya stora villor.

I skildringarna framkommer att elever kan ha åtskilliga kontakter med skolans
omgivning under skoltid. Det finns lekplatser och idrottsanläggningar i området som några grupper berättar att de nyttjar under skoltid. Skolor som saknar
bibliotek använder sig av det närliggande biblioteket och några grupper berättar att de har vissa ämnen i den närbelägna skolan. Kyrkan omnämns bl.a. i
samband med skolavslutning och fritidsverksamhet. Enstaka yttranden om
”tuggummi” och ”videobutiken” kan tyda på att elever besöker omgivande affärer. I Skantzes avhandling122 nämns köpcentret som en plats dit elever går för
att de är sugna på något gott, kollar in nya datorspel eller för att byta miljö.
Skolans placering har förändrats under det senaste århundradet. Från 1940talet och en bit in på 1960-talet byggdes skolor utifrån en grannskapsideologi.
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Skolans betydelse markerades av en placering ”mitt i byn” i de nya stadsdelar
som byggdes upp.123 I likhet med en del elevers skildringar i grupparbetena,
beskriver Bjurstöm att låg- och mellanstadieskolorna placerades ute i bostadskvarteren och högstadie- och gymnasieskolor i stadsdelens centrum enligt en
grannskapsideologi. Till skolan kopplades eller integrerades även en rad gemensamma samhällsfunktioner som bibliotek, sporthall, samlingslokaler, fritidsgårdar etc. I flera grupparbeten beskriver eleverna att de åker buss till skolan
vilket kan kopplas till hur skolor byggts på senare tid. Efter 1970-talet byggs
sällan nya stadsdelar utan städerna förtätas i stället genom att t.ex. bostäder
byggs i gamla hamn- och industriområden nära stadskärnorna eller i luckor i
innerstaden. Det pågår också en viss utflyttning bort från städerna, ut på landet
men det är inte längre självklart att bygga så att barn har sin skola inom gångavstånd. Barn vänjer sig därför vid att bli skjutsade till olika aktiviteter.124
Vägförbindelser och trafik
Eleverna riktar vår uppmärksamhet mot vägar och trafik. Omgivande vägförbindelser som skildras är vägar, gång- och cykelbana samt järnväg. Eleverna
beskriver att de förflyttar sig från hem till skola genom att gå, cykla, åka bil
eller åka buss. Att elever skulle åka tåg till skolan omnämns däremot inte i
elevernas grupparbeten. Parkering för bilar och cyklar finns markerade i flera
av teckningarna och busshållplats har ritats i fyra.

Trafik
utanför
skolan
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I flera arbeten är trafiksäkerheten belyst. Elever berättar mycket nöjda att de
har en bra och säker väg till skolan med särskilda gång- och cykelbanor, vägtunnlar och broar. De uttrycker även att det är mycket bra att det finns skolpoliser. I flera bilder finns övergångsställen tydligt markerade. I likhet med
Holmberg och Lindell,125 framträder även problematiken med trafik i flera
grupparbeten. Många vägar där bilar kör med hög hastighet och avsaknad av
säkra övergångsställen framförs som faror i skolans omgivning.
Nästan alla ingångar är farliga. Det kommer många bilar och på Storvägen kör dom i 70 km och det borde sänkas till 30–50 km. Det finns inget
övergångsställe nära skolan och man kan lätt bli påkörd. Det är många
lärare och barn som går över Storvägen och andra vägar för att komma
till skolan. På parkeringen släpper dom bara av barnen så att dom kan gå
in till ingångarna och det är inte bra. Dom är väl fina men inte så speciella. Man känner sig inte så välkommen när man går till skolan.
Naturlandskap
Som avslutning av vår rundtur i omgivningen fäster eleverna vår uppmärksamhet mot naturlandskapet. Skildringarna belyser att skolorna vi besöker är spridda över vårt avlånga land. I några arbeten nämns att skolan omgärdas av berg

Runt skolan finns det skog och en lekpark
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och i andra nämns en kulle. En del av skolorna omges av skogar och andra av
parker eller enstaka träd. Vegetationen som återges är träd, buskar och gräs. En
elev har ritat en hage och i enstaka teckningar finns detaljerade bilder av djur.
Det förekommer även beskrivningar av havsstränder, sjöar eller vattendrag.
I kontrast till problematiken som relateras till trafik, skildras skolans omgivande natur som en positiv miljö. En elev som ondgör sig över alla vägar önskar
”att skolan ska ligga på en äng” och en elev som beskriver skolans omgivning
som ”en bra miljö” konstaterar att det inte finns några ”industrifabriker” i området. Den positiva inställningen till naturen överensstämmer med resultatet
från utvärderingen 1992.126
3.2 Skolgård

När vi kommer in på skolområdet går vi först runt på skolgården och tittar.
Skildringar av skolgården ges störst utrymme i grupparbetena. Det gör de även
i grupparbetena från den Nationella utvärderingen 1992.127 Så här beskrivs
skolgården i ett arbete:
Skolgården är stor. Det finns fyra basketkorgar runt skolgården. Vi önskar
att vi får mer basketbollar och mer fotbollar. Det är dåligt att det finns
grus på asfalten för då halkar man och slår sig och skadar sig. Vi borde ha
fler lekplatser och mer fotbollsmål. Byggnadens färg är gul och röd. Det
finns bänkar att sätta sig på skolgården. Det finns mycket buskar och träd.
Genom analysen har följande områden utkristalliserats: Storlek och aktiviteter,
växtlighet samt miljövård. Lindholm128 ger i sin doktorsavhandling om skolgården, bl.a. en historisk beskrivning av hur synen på skolgården har förändrats från år 1 865 till 1995. Hon visar att utformningen av skolgården relaterats till barnen först på senare år. Fram till 1920-talet framträder skolgården
som en trädgård, både utifrån utbildningssyfte och för att belysa skolans sociala betydelse i samhället. Från 1944–1955 följer en period då skolgården skapas utifrån ett funktionalistiskt ideal, där olika delar av skolgården avsätts för
olika sporter. Från slutet av 1970-talet och in i vår tid är vi nu framme i en period där skolgården har fått en mer komplex utformning för att bättre passa
elevers och lärares önskemål. I elevernas grupparbeten framträder beskrivningar av dagens skolgårdar med denna komplexa utformning, men också drag
som tycks vara inspirerad från tidigare perioder.
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Rastens favoritaktiviteter

Storlek och aktiviteter
I flera grupparbeten uttrycker eleverna att de nöjda med skolgården i det stora
hela. De beskriver den som ”bra”, ”rolig” och ”fin”. Det finns dock även missnöjda grupper som inte alls tycker att skolgården är ”fin”, eller som rent av anser att den är ”tråkig”. Bevekelsegrunden för de båda uppfattningarna beror
övervägande på skolgårdens storlek och om den kan inspirera till aktivitet.
Eleverna inleder vår guidade tur av skolgården med att förklara betydelsen
skolgårdens storlek i förhållande till vilka aktiviteter som erbjuds.
De flesta som är nöjda med skolgården konstaterar att den är stor, men det
är även några elever på mindre skolor som uppskattar en liten och mysig skolgård. Att skolgården lockar till flera aktiviteter gör att rasten blir mycket roligare. ”Det är viktigt att röra sig”, påpekar man i ett arbete. Flera av de missnöjda eleverna klagar över att skolgården är för liten och att det inte finns utrymme för de aktiviteter de vill göra. ”Det finns nästan inget att göra” och
”man står mest och hänger”. För de elever som inte har något att göra på rasten tycks skolgården fortfarande inte vara till för eleverna. Också för tio år
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sen129 ansåg eleverna att bra skolgårdar är stora och kan erbjuda många aktiviteter. Skolgårdens användbarhet bestäms av dess area relaterat till antal platser
för aktivitet. Helst ska platserna vara ”aktiva platser”, vilket betyder att de kan
användas för mer än en typ av aktivitet.130
Utbudet av platser och redskap på skolgården redovisas mycket omsorgsfullt
av eleverna. Bollsporter finns väl representerade i utritade och uppräknade
fotbolls-, basket-, bandy- och tennisplaner. Bollspelet ”King out” nämns i flera
arbeten, liksom att det finns bollplank. Så här beskrivs en bra fotbollsplan.
Vår fotbollsplan är stor och har högt stängsel runt om. Det finns 6 mål
varav 4 med nät. Det finns inga gropar i planen eller löst grus. Vår fotbollsplan är så bra för att 4 klasser kan spela samtidigt. När man spelar
så åker aldrig bollen ut för att nätet är så högt. På ena väggen är det en
betongvägg och ett trästaket.

Bollspel

Ofta är det ett visst bollspel som är särskilt uppskattat av elever och om möjligheter för denna aktivitet saknas så uttrycker de sitt missnöje. Ett annat problem är tillgången av bollar och rack. Så här resonerar en grupp när de skriver
en önskelista.
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Lindholm, G. (1995) Underlaget bygger Lindholm på intervjuer med sammanlagt 10 lärare och 40 elever
i de tidigare skolåren (år 3 och år 6), från fem skolor med ”bra skolgårdar” och fem skolor med ”dåliga
skolgårdar”. Vilka skolgårdar som är bra respektive dåliga bestämdes utifrån resultaten från en kartläggande enkätundersökning.
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Det ska finnas fler bollar till varje klass kanske 5 bollar. Dom ska
kunna pumpas för att det går inte med alla bollarna. Det ska finnas
tennisrack och tennisbollar kanske 4 par.

Vi brukar spela kula på våren

Det är för trångt på skolgården

På några skolor spelar man gärna kula. Så här berättar en grupp.
Kulor är kul att använda. På min skola har säsongen börjat, det är kulor överallt och alla vill skjuta. Ibland så träffar man eller så missar
man. Det är rätt så många som byter kulor också. Det är inte så många
som ställer upp något stort. Det finns små kulor, mellankulor, jumbokulor, jumbodumbokulor och jumbodumbtrippelkulor. Jag tycker mest
om jumbodumbokulor.
Eleverna fokuserar även andra typer av rörelselek, som oftast är förknippad
med ett redskap. På skolgården finns det redskap för rörelselek. Klätterställning och gungor nämns i flest arbeten. I några arbeten nämns även att eleverna
brukar gå på styltor, hoppar rep, hoppar hage eller hoppar med twistband.
Elever berättar också att de leker pjätt, dunkgömme eller inte nudda mark.
Det är bra om eleverna har ett varierat utbud av redskap för sin lek. Bollar,
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klubbor, hopprep, styltor men även stockar och stenar gör att aktiviteter kan
varieras på en och samma plats.131 132

Det som är bra är att vi har många gungor

Använda och oanvända redskap

Bra saker

Klättervägg

Utifrån elevernas skildringar framgår inte att skolgården stimulerar till särskilt
mycket fantasi- och rollek. Exempel på möjliga platser för denna typ av lek
som beskrivs är ett litet hus som man kan leka i och en totempåle placerad
mitt på en skolgård. I ett arbete nämns att eleverna brukar leka hästhoppning.
I Skantzes studie133 ges flera exempel på elevernas fantasilek, bl.a. hästlekar,
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häxor och troll, cowboy, stjärnornas krig och mysterier. Den här typen av lekar
förekommer företrädesvis i skogspartier och platser som ligger i utkanten av
skolgården. Påpekanden eleverna i föreliggande material gör om att de tycker
om skogen eller skulle vilja ha mer skog, kan vara ett tecken på att det förekommer eller önskas mer fantasilek än vad som kan utläsas ur materialet.
Bänkar som kan ge lite vila, eller från vilka man kan sitta och titta på t.ex.
ett bollspel finns enligt elevernas skildringar också utplacerade lite här och var
på skolgården.
Växtlighet
Efter att ha beskådat alla potentiella aktiviteter som kan försiggå på rasten fäster eleverna vår uppmärksamhet på växtligheten på skolgården. Träd och buskar uppräknas i skildringarna och flera elever uppskattar, som tidigare nämnts,
om det finns en träddunge. En grupp har en motsatt uppfattning som grundar
sig i att de inte får vara i buskarna.

Det finns många områden som är gjorda för att det ska se fint ut. Men
på dom ställena kunde man ha gjort lekplatser eller nåt annat mer
barnvänligt. (---) Vi skulle vilja ha fler idrottsgrejer i stället för buskar.

Det dåliga är att den fotbollsplanen som det
ska vara gräs på är det jord och vi får inte
spela på den för att gräset ska växa upp.

Träd på skolgården

DEN NATIONELLA UTVÄRDERINGEN AV GRUNDSKOLAN 2003

137

Lindholms studie134 visar att förekomst av en skog, antingen gränsande till
skolgården eller som en dunge på gården, skiljer ”bra” från ”dåliga” skolgårdar.
Det som är bra med skogen är att den inspirerar till flera typer av aktiviteter,
t.ex. rörelse- och fantasilek, men också studier av växt- och djurliv. Även en
gräsmatta med långt gräs, där marken är kuperad kan ha samma funktion.
Eleverna beskriver skolgårdens underlag särskilt omsorgsfullt. Ofta vill eleverna ha mer gräs och en grupp klagar över att de inte kan vara på fotbollsplanens gräsmatta. Elever uppskattar även asfalt och en grupp önskar att de
hade fler asfaltplaner. I likhet med föreliggande material, tycker en del elever i
Skantzes135 studie att det är tråkigt med asfalt och andra tycker att den är bra
att hoppa hopprep och rita hagar på.
Eleverna uppskattar lärarledda aktiviteter i långt gräs mer än de lekar som
lärarna har med eleverna i välklippt gräs.136 Lärare omnämns inte i elevernas
beskrivningar av skolgården, mer än i ett grupparbete där eleverna anser att det
finns för få rastvakter. Däremot beskriver eleverna platser där aktiviteter med
stor sannolikhet leds av vuxna. Flera elever beskriver och ritar ett bestämt träd
som växer på skolgården. På en del skolor är trädet ett vårdträd och på en skola
kopplas trädet till skolans tradition att fira vårens ankomst. Så här beskriver en
elev traditionen.

Vi sjunger för vår blodbok när den slagit ut.
Det är en tradition. Vi får glass efter vi sjungit.
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I några arbeten nämns även att det finns en skolträdgård på skolan, vilket antyder att lärare även tar del i den skolgårdsaktiviteten.
Miljövård
Som avslutning av vår rundtur granskar eleverna på vilket sätt skolgården vårdas. Eleverna uttrycker sig mycket kritiskt till skadegörelse och slitage som inte
åtgärdas. Här följer några exempel i ord och bild.

Vi har i flera år begärt att kommunen ska laga basketkorgarna. Nätet
är borta och så är det en korg som fattas. Vi har tre plank. I ett plank
fattas det en bräda som ska vara längst ner på planket sen har vi ett
plank som kommunen har satt mitt bakom gungorna. Vi har många
buskar och träd. Våra buskar är vissna så det växer varken blad eller
nya skott. På träden är det likadant. Vissa delar på skolgården är
mycket skräpiga. När det är disco slänger alla flaskor och godispåsar på
skolgården. På våra gungbrädor är den grejen man håller i lös.

Skräp på skolgården

Trasiga redskap

Nerskräpning
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I flera arbeten uppmärksammas nedskräpning på skolgården och även att
asfaltplaner behöver sopas då det ofta händer att de halkar i gruset och slår sig.
Elevernas svar skiljer sig till viss del från Holmberg och Lindell,137 där det visar
sig att elever på en del skolor själva deltar i renhållningen av skolgården.

3.3 Skolbyggnad

Nu står vi ute på skolgården med blicken riktad mot skolans byggnader. I likhet med grupparbetena från den Nationella utvärderingen 1992,138 föreställer
en stor del av materialets bilder skolbyggnader. I materialet urskiljs beskrivningar av skolhuset, skolans storlek och verksamheter samt entrén. Flera av
eleverna berättar att det är en bra skola vi ser framför oss, men det finns även
ett fåtal missnöjda.

Vår skola

Översiktsbild

Skolhuset
En allmän bild av skolhuset tecknar eleverna genom att rita en fyrkant, eller en
fyrkant som vägg och ett antal mindre fyrkanter som symboliserar fönster. I de
flesta bilderna är även husets tak och dörr inritade. Genom dessa enkla tecken
uppfattar vi att bilden föreställer ett hus. Elevernas enkla teknik för att visualisera skolhuset uppmärksammas även av Folkesson.139 Av elevernas beskrivningar framgår husens färg och ibland byggnadsmaterial. Till stor del ger teck-
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ningarna detaljerade beskrivningar av skolhusets trappa eller ramp, skorsten,
balkong, belysning, gardiner och blommor i fönstret. De flesta bilder och texter ger ett inbjudande intryck och i två av teckningarna finns t.o.m en skylt
som hälsar oss välkomna.

Skolbyggnader

Vårt skolhus

Stora huset

En del elever informerar om skolans ålder. En skola som är byggd på 1970talet kan närmast upplevas som ”antik” i elevernas ögon. ”När man tittar på
dörrarna ser man att dom är gamla och tråkiga och det ser ut som att man lever på 70-talet.” Skolans arkitektur har enligt Bjurström140 påverkats av pedagogiska idéer, arbetsformer och synen på barn under det senaste århundradet.
Under förra sekelskiftet byggdes pampiga skolpalats med auktoritära former
som kan relateras till den tidens pedagogik. Flera skolor uppges i materialet
vara byggda i gult eller rött tegel, vilket enligt Bjurström visar att de är byggda
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under 1940- och 50-talet. Tre grupper ger en historisk beskrivning som sammanställts med en serie bilder från olika tidsperioder.

Vår skolas historia

Den tidens folkhemsskola, byggd i rött eller gult tegel och minst ett par våningar hög, speglade enligt Bjurström den vikt man lade vid skolans betydelse
i samhället. Elevernas bilder och beskrivningar i NU03 tyder på att flera av
skolorna är byggda under 1960 och 70-talet. Då byggdes det lådliknande skolbyggnader med plåtfasader och syntetiska fasadskivor som undervisningsteknologiskt tänkta utbildningsmaskiner. Kontakten mellan ute och inne förbättrades genom att låg- och mellanstadiets klassrum fick direktkontakt med skolgården via eget kapprum.141 I flera grupparbeten nämner elever att de går i en
paviljong eller barack. På 1990-talet talade man om ”den lilla skolan i den
stora”, i form av avdelningar eller hemvister som kunde urskiljas som huskroppar även utifrån sett. Idén var att skapa hemkänsla, särskilt för de yngre
eleverna. 2000-talets skola byggs i arbetsenheter med 160 barn och 15 vuxna.
Varje arbetsenhet är indelade i ett tidigare lag (årskurs 0–4) och ett senarelag
(årskurs 5–9). Till arbetsenheten hör arbetsrum, grupprum, gemensam entré,
kombinerat kapp- och aktivitetsrum, wc, städ, förråd m.m.142 Ur elevernas beskrivningar av skolbyggnader urskiljs inte skolor som är byggda under senare
tid. Däremot tyder elevernas skildringar om att de arbetar åldersintegrerat och
samarbetar med andra klasser på att det förekommer skolverksamheter som
utgår från arbetsenhetens princip.
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Såsom under rundturen på skolgården, uppmärksammar eleverna oss på om
skolan är nyrenoverad eller sliten. Klotter är ett annat inslag i skolmiljön som
illustreras i teckningar och avhandlas i elevernas texter. Elever visar insikt om
hur skolans ekonomiska situation inverkar på skolmiljön. ”Det mesta skulle
kunna bli bättre men skolan har inte tillräckligt med pengar för att förbättra
allt”. Eleverna kan ha blivit inspirerade av en text om klotter de läst innan de
började med grupparbetet ”Skolan i ord och bild”. Även för tio år sen, reflekterar eleverna över klotter och renoveringsbehov.143

Klotter

Skolans storlek och verksamheter
Eleverna ger faktauppgifter om skolans storlek. I några arbeten har man t.o.m.
mätt skolans exakta storlek.

Vi har en väldigt stor skola som heter Pippi Långstrumps skola. Vi i
Villa Villekulla bor avsides från den riktiga skolan. Bredvid vår barack
finns det en lekplats med en stor gräsmatta bredvid. Där brukar vår
klass vara på rasterna. Vi är 22 + vår lärare i vår klass. På hela skolan
finns det ungefär 600 elever. Omkretsen runt vår barack är ungefär 80
m lång. Men det är inte bara vår klass som går i den här baracken, det
är också klass 5B. Runt hela skolan har vi mätt att omkretsen blev ungefär 500 meter.
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Elever som går i små skolor berättar att det känns tryggt att man känner
alla. I andra arbeten betonas vikten av att skolan är stor nog så att alla får plats.
Sifferuppgifter om antalet elever i skolan, i årskurs 5 och i den egna skolklassen ges i flera arbeten och i några även antalet lärare som arbetar på skolan.
Det ges även uppgifter om stadier, antal våningar och ämneslokaler.
Vår skola heter Kajsa Kavats skola. Vi har fem våningar. Vi har vårt
klassrum på näst högsta våningen. Vi har slöjden i källaren. På femte
våningen har vi matsalen och gymnastiksalen. På våningarna 2, 3 och
4 har vi bara klassrum. På 1:a våningen har vi slöjden och i källaren
har vi också en fritidsklubb och fritids.
Eleverna visar vad som sker i de olika byggnaderna med hjälp av teckenförklaring, skyltar och pilar. I översiktskartor markeras vilken del som är ”lågstadiet”
respektive ”mellanstadiet” och byggnaders namn finns inskrivna som skyltar.
Pilar pekar mot lokaler som bl.a. gymnastiksalen, matsalen, slöjden, hemkunskapen, sjuksköterska och ”vårt klassrum”.
Klockor är ett rikt förekommande tecken i elevernas bilder. De förekommer
inte enbart i bilder av skolbyggnader, utan också i olika lokaler. Min förförståelse är att skolbyggnaden avskiljs från andra byggnader just av en stor urtavla. Det visar även hur klocktid strukturerar elevernas skoldag. I de flesta fall
nämns inte klockorna alls i elevernas texter och någon gång konstateras
klockornas existens. På en skola visar emellertid klockorna inte rätt tid vilket
då omnämns i flera grupparbeten.

Klockor
Vad är klockan?
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Även Jönsson144 belyser hur tid framträder i elevers bilder av skolan. I hennes
bildmaterial manifesteras tid bl.a. genom scheman, klockor och kalendrar.
Entrén
Nu är det dags att stiga in i skolans lokaler. Här följer ett litet urval bilder av
entréer som elever dagligen träder in genom.

Exempel på bilder av entréer
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Många av bilderna ger ett välkomnande intryck, men en bild uttrycker mycket
negativa känslor. De flesta eleverna beskriver skolans entré och några har synpunkter på den.
Vår entré har två dörrar och lite fönster. Över entrén finns det massa
mosaikplattor som föreställer modern konst. När man kommer in är det
ett par runda bord och några stolar och lite bilder på vägarna. Bredvid
en av dörrarna är en brevlåda av kompisstödjarna.
Vår ingång är stor om man öppnar båda dörrarna annars är den ganska
liten men den är bra och fin. Den är brun. Men dörrarna är lite tröga
att öppna ibland. Vår dörr öppnas kl. 7.45. Dörren har en gammal stil.
När man går in ser man en ganska så stor stentrappa. Den går tre våningar upp. Vi går på den tredje våningen. På våren, sommaren och på
hösten så är det blommor i urnorna bredvid ingången.
3.4 Klassrum

Eleverna tar oss med in i klassrummet. Som i tidigare rapporter145, skildrar
eleverna klassrummet i form av klassrumsmiljö, arbetsplatsen samt böcker och
datorer.
Klassrumsmiljö
Väggar, fönster, dörrar och golv är ofta med i elevernas bilder. Många elever
har synpunkter på hur ljus, färger och slitage påverkar deras arbetsmiljö.

Det är ljust i vårt klassrum för att vi har sju fönster.
I klassrummet tycker vi att det är ’real boaring’ med vit färg. Det borde
istället vara svagt gul eller slimegrön.
En annan arbetsmiljöfråga som ofta kommer upp är ventilation och temperaturen i klassrummet. Några klagar över att det är kallt och andra över att syret
tar slut och de får ont i huvudet. Även i Holmberg och Lindells rapport146 är
det vanligt att eleverna diskuterar färger och renoveringsbehov i skolmiljön.
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Välkommen till vårt klassrum!

Fläkten

Flera tecken föreställer skåp, lådor och hyllor med plats för elevernas arbeten,
arbetsmaterial och litteratur. Ett antal vaskar och enstaka spisar och kylskåp är
också inritade vilket ger förutsättningar för varierade arbetssätt. I en skola där
klassrummet är beläget i en barack klagar en grupp över att det inte finns
varmvatten. Undervisningen störs även i några skolor av att det är stökigt i
klassrummet, lyhört mellan klassrummen eller trafiken utanför. Dålig akustik
och dåliga dagsljusförhållanden är vanliga problem i skolan. Eleverna gillar
”glada färger”, medan arkitekten oftast har andra färgideal.147 Lundquist148 har
i sin avhandling mätt ljudnivån och studerat den subjektiva upplevelsen av
buller i klassrummet. Klassrumsbullret i samband med aktiviteter mättes till
nivåer mellan 50–70 decibel. Detta är en hög ljudnivå på platser där det ställs
krav på koncentration, men en låg nivå för hörselskaderisk. Enligt arbetsmiljölagen rekommenderas 40 decibel som högsta bakgrundsnivå i inlärningsmiljöer. Elever upplevde tal, stolskrap och slammer som de mest störande ljuden.
Arbetsplatsen
Elevens bänkar/arbetsbord och stolar är de vanligast förekommande tecknen i
elevernas bilder av rummet, tätt följda av lärares kateder och tavlan. Lärares
kateder eller arbetsbord är ofta placerad i ena kortändan av rummet i närheten
av ”svarta tavlan”. I några bilder finns det två katedrar/arbetsbord vilket tyder
på att flera lärare arbetar i klassrummet. Det är vanligt att elevernas och ibland
även lärarens namn eller initialer finns inskrivna i bilder av arbetsplatser. En
intressant skillnad, om än marginell, är att lärarens arbetsplats inte är lika ofta
markerad i föreliggande rapport som i Folkessons149 där den är med i samtliga
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bilder. Folkesson associerar klassrummet till kyrkorummet där altartavlan markerar ett tydligt ”fram”. Det är inte lika tydligt i föreliggande material, vilket
kan bero på att läraren börjar få alltmer av en handledarfunktion.
Arbetsplatserna är formerade på olika sätt, där det vanligaste är att eleverna
sitter i en grupp runt ett fyrkantigt bord. Näst vanligast är att eleverna sitter
två och två och en bild visar bänkplaceringar som tyder på att varje elev har en
egen avskild arbetsplats. I flera bilder finns det extra bord och i några stycken
även arbetsplatser som är avskärmade från övriga, samt inritade soffor, vilket
tyder på att det finns möjlighet till flexibilitet i valet av arbetsplats och arbetsformer. I bilderna framställs dock få fria ytor.

Klassrum där varje elev har en bänk

Klassrum med flera olika arbetsplatser

Bjurström150 belyser hur skolan på 1970- till 90-talet gav en viss hemkänsla
som enligt Cold,151 bör bytas till rent funktionella arbetsenheter. I mitt material uppskattas däremot platser där det finns soffor och låga bord och i flera
bilder finns det växter, lampor, dukar och mattor. En elev berättar att hennes
lärare är ”tokig i växter” och en grupp uppskattar fruktkorgen man kan ta från
när blodsockret sjunker. Elevers bilder av klassrummet och dess olika typer av
bänkkonstellationer signalerar vilken verksamhet som är möjlig. Så här beskri-
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ver Kühlhorn152 en bild av ett klassrum där eleverna är delaktiga i en läroprocess.
Flickan har återgivit ett klassrum som erbjuder ”nya” möjligheter till
lärande: en annorlunda möblering, halvöppnade kartonger med ”hemligt” innehåll, böcker i klassuppsättning, att läsa om man vill och en dator att arbete med i klassrummet. Stolarna erbjuder sittplatser för den
som vill. Pojkens framåtlutande hållning, med håret på ända, vittnar
också om ett engagemang. Detta är ett klassrum som understryker lärandet som en process där eleverna är delaktiga.153
Möjligheten till att kunna använda klassrummet flexibelt relateras i mitt material till rummets storlek i förhållande till elevantalet i klassen. Flera elever
kommenterar klassrummets storlek.
Våra klassrum är inte små men heller inte jättestora. Ett klassrum på
Karlsson på takets skola är ungefär 8–10 meter långt och ca 7–8 meter
bred, det varierar från klassrum från klassrum. Vårt klassrum är 2,8
meter högt.
Eleverna i NU-03 upplyser oss även om klassrummet är tillräckligt stort så att
man får plats eller om det är för litet och trångt. Bjurströms154 beskrivning av
hur byggnadsnormen för klassrum har förändrats kan ge en förklaring till elevernas skilda erfarenheter. Från att byggnadsnormen under 1970-talet var 60
kvadratmeter, avsett för ca 25 elever och en lärare, byggs numera stora arbetsrum på upp till hela 240 kvadratmeter med ett antal grupprum på omkring 30
kvadratmeter för en arbetsenhet med 70–90 elever och 6–8 lärare. Bjurström
diskuterar klassrummet ur ett separerande och ett integrerande perspektiv. Enligt det separerande perspektivet bör skolhusen skilja klasser, huvudsakligen
rymma klassrum och ha få gemensamma utrymmen. Enligt det integrerande
perspektivet underlättas kontakter mellan olika klasser av stora gemensamma
ytor och det finns goda utrymmen för både enskilda studier och arbete i
grupp. Materialet från elevernas grupparbeten visar att klassrummen byggts
under olika tidsperioder, vilket ger varierande pedagogiska möjligheter. Flera
klassrum som avbildas och beskrivs i materialet visar ett separerande perspektiv, där skolan huvudsakligen rymmer separata klassrum. Några av beskriv-
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ningarna av klassrum tycks dock ge möjlighet till att många typer av verksamheter kan pågå samtidigt utan att störa varandra. Rummens form och inredning möjliggör också både avskildhet och öppenhet, vilket är förenligt med det
integrerande perspektivet.
Några elever har synpunkter på stolarna och deras bekvämlighet.

Jag vill att stolarna ska se ut så här

Kühlhorn155 visar hur en elev tydligt markerar skillnaden mellan elevernas och
lärarens stol. I hennes material har en elev ritar elevernas stolar av trä och lärarens med stoppad dyna och ryggstöd. Eleverna i NU-03 berör inte om stolarnas bekvämlighet inverkar på deras koncentration. I enstaka arbeten kommenteras dock betydelsen av att lektionerna är lagom långa. I Skantzes avhandling156 tas däremot svårigheter att sitta still och vara tyst upp av flera elever.
Böcker och datorer
Böcker och datorn framträder som symboler för arbetet i klassrummet. Några
grupper skriver att de har ”bra böcker” och andra preciserar att det finns uppslagsböcker, faktaböcker om djur och växter samt skönlitteratur i bokhyllorna.
Missnöje över att läroböckerna är slitna och en önskan om att ha fler böcker
tas upp i flera arbeten.

Böcker
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När Hasselberg157 studerade elevers bilder av skolan såg hon boken som ett av
de mest typiska tecknen för skola.
Bilder av böcker får representera skolan som ”plugg” och boken framställs som skolans primära kunskapskälla tillsammans med läraren och
siffrorna, de matematiska tecknen för ”vetenskaplig” kunskap. Böckerna
inrymmer den pedagogiska texten och bokstäverna ska förmedla allt
man behöver veta. Böckerna fungerar i elevernas bilder ännu som vår
kulturs kollektiva makt och minne, som själva förutsättningen för spridning av kunskap och ideologier. 158
Datorn och dess intåg i skolans värld markeras tydligt i vårt material (NU-03).
Datorn nämns flest gånger i beskrivningar av klassrummet. En intressant likhet med resultatet för tio år sedan159 är elevernas reflektioner om datorer. Elevernas beskrivningar tyder på att de uppfattar att förekomsten av datorer har
en avgörande betydelse för deras möjlighet att erhålla en god undervisning.
Det skulle vara intressant att veta om detta fokus har accentuerats de senaste
tio åren. Kanske håller boken på att abdikera till förmån för datorn. De flesta
eleverna är nöjda med att de har flera datorer tillgängliga i klassrummet. Användningen av datorer märks även genom att en del grupparbeten är skrivna
på dator och i några har bildikoner hämtats på nätet. Problem som nämns är
att flera datorer inte fungerar och att eleverna vill har mer tillgång till internet.
En skola satsar särskilt på elevernas datakunnande.
Vi har en bra datorlärare som heter Ann-Charlotte och kallas för Lotta.
Man får lära sig mycket på datorlektionerna om datorer och hur man
använder dem. Där får plats många personer (12) och hon kan visa och
gå igenom vad vi ska göra på en stor duk.

Dator

Vår datasal
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Skolmiljön har förändrats genom datorn. Då skolarbetet består i att söka information och skapa kunskap via datorn liknar klassrumsmiljön alltmer ett kontor.160 I årskurs 5 använde sig eleverna av datorn för att söka fakta på internet,
att slå i uppslagsverk och för att skriva på när de skulle forska. Lärarens ovana
att söka på nätet, liksom tekniska begränsningar försvårar arbetena.161
3.5 Ämneslokaler

Eleverna vill visa oss runt i en rad ämneslokaler. Vi besöker lokaler för ämnena
idrott och hälsa, slöjd, drama och hemkunskap.
Idrott och hälsa
I elevernas texter är det vanligt att ämnet idrott och hälsa diskuteras. I arbetena
nämns emellertid aldrig den rätta ämnesbeteckningen, utan i stället skriver de
om gymnastik, idrott eller gympa. Ämnet har bytt namn fem gånger vilket kan
förklara elevernas olika benämningar. Ämnet har haft beteckningarna gymnastik, gymnastik med lek och idrott, gymnastik, idrott och heter alltså för närvarande idrott och hälsa.162 Eleverna är övervägande positiva till idrott och väl
medvetna om dess betydelse för kondition och styrka. Flera av eleverna är
också kritiska till att timmar har dragits in från ämnet. Ett undantag är en
grupp som berättar att de har idrott på schemat varje skoldag. Sedan 1990talet har ämnet tappat cirka 20 procent tid i grundskolan.163 Att medierna tagit
upp forskningsresultat om att elever har alltmer stillasittande aktiviteter och
antalet överviktiga barn, kan också ha påverkat elevernas svar. Elevernas positiva syn på idrottsämnet överensstämmer med resultat från både den Nationella utvärderingen som genomfördes 1992,164 den flervetenskapliga studien
”Skolprojekt 2001”165 och i forskningsrapporten ”Mellan nytta och nöje”.166
Studierna pekar dock på att elever värderar andra ämnen som viktigare. I föreliggande studie graderar inte eleverna ämnens betydelse i för-hållande till andra ämnen, men många lyfter fram betydelsen av ämnet genom att uttrycka att
de vill ha mer lektionstimmar i idrott och hälsa.
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Gymnastiksalen avbildas både utifrån och inifrån. I bilderna finns ribbstolar
och basketplan utritade liksom omklädningsrum, bastu och duschar. Eleverna
lyfter fram betydelsen av gymnastiksalens storlek för att idrottsaktiviteterna ska
fungera. I flera arbeten påpekas att gymnastiksalen behöver vara större, väggarnas fula färg samt uppsatta ljuddämpare. Ett stort omklädningsrum med
fungerande duschar uppskattas.
Gympasalen är liten, trång och kall. I omklädningsrummet är bara +13
grader och i själva salen är det +15. Omklädningsrummet har ingen
golvvärme och golvet är lutat åt fel håll så vattnet från duscharna rinner
ut där man byter om. Redskapen är gamla och dåliga.

Gympasalen

Vår idrottshall är ca 20 gånger 10 m2. Det finns massa saker i vår
idrottshall. Ex trampett, plint, bock, tjock matta, lång matta, räckstång
och lianer. På vår fotbollsplan finns två mål och en längdhoppsgrop.

Det är kallt i vårt omklädningsrum

Duscharna
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Lektionerna i idrott och hälsa beskrivs som aktiva och i några arbeten lyfts
”utegympa på sommaren” fram som särskilt uppskattad.

Vi spelar basket. Observera våra nyinsatta ljuddämpare

Erytmi

I enstaka arbeten ges kritiska synpunkter om att det behövs fler redskap för
gymnastiken och att elever vill ha större möjligheter att själv kunna välja aktiviteter. Undervisning i idrott och hälsa domineras av bollspel, medan livsstilsfrågor och hälsotänkande kommer i skymundan i ämnet.167 I elevernas grupparbeten nämns inte att livsstilsfrågor tas upp i undervisningen.
Slöjd
Eleverna är övervägande positiva till slöjd: ”Man lär sig mycket på trä- och
syslöjden”, ”det finns mycket att göra” och ”man kan ha nytta av träslöjd när
man blir stor”.

Just nu håller vi på att göra djur på träslöjden och det är väldigt kul.
När vi är klara med det får vi göra vad vi vill. Vi har en bra lärare som
heter Gustav och slöjdsalen ligger vid ett fritids som heter Mysak som
tillhör skolan. Vi jobbar i ett medelstort rum och bredvid jobbar 6:orna
med att göra små askar.
Framträdande i både föreliggande material och Skantzes avhandling,168 är att
eleverna värdesätter ämnen där de själva får tillverka saker. Nio av tio elever
tycker att slöjd är ett viktigt och roligt ämne. 74 procent av eleverna tyckte att
de kan påverka undervisningen i trä- och metallslöjd.169 I bilder och beskriv-
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ningar av träslöjden skildras arbetsbänkarna som eleverna står och arbetar vid,
maskiner och verktyg som hammare, såg och mejsel. I flera arbeten nämns
även svetsrum eller smedja. I en teckning avbildas t.o.m. en ritning på det tilltänkta resultatet av arbetet. Eleverna tillverkar bl.a. djur, brickor och skåp.

Träslöjden

Smedjan

På ”svarta tavlan” i ovanstående bild av träslöjden finns kön på vilka som behöver hjälp av läraren prydligt uppskrivna och röda korstes symbol visar att
det finns plåster om man skulle bli skadad.
Om textilslöjden berättar elever att de lär sig att sy och att det finns mycket
tyg och garn.
Vi håller också på med handarbete och där gör vi också närmare bestämt
elefanter. Vi arbetar i våra klassrum.

Syslöjden

Tyget är slut
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En bild av syslöjden illustrerar att det önskade tyget sällan finns tillgängligt.
Brist på arbetsmaterial är även ett problem på trä- och metallslöjden.
Drama och hemkunskap
Två bilder föreställer en scen där elever dramatiserar. Här är en av dem.

Stora scenen

Lokaler för hemkunskap är markerad i två översiktskartor och omnämns även i
texterna. Hemkunskap är uppskattat av de elever som har det för att man kan
lära sig baka. Enligt Lundvall och Meckbach170 är hemkunskap ett ämne som
tillsammans med ämnena idrott och hälsa, samt biologi, ska ta ansvar för undervisningen i hälsa.
3.6 Övriga lokaler

I skolan finns en rad av andra lokaler som eleverna presenterar för oss. Det
finns flera likheter i föreliggande undersöknings resultat med resultaten för tio
år sedan.171 I båda rapporterna behandlas korridor, bibliotek, matsal och toaletter. En skillnad är att beskrivningar av toaletter inte är lika framträdande i
föreliggande rapport och att lokaler som elevrum, lärarrum och skolhälsovård
inte omnämndes tidigare.
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Korridor
Först kommer vi in i korridoren. Eleverna uppskattar korridoren när den är
rymlig och ljus. De uppmärksammar om den är nyrenoverad och fräsch, och
väggarnas färg tas upp speciellt. ”Väggarna i korridoren är lite vaniljvita, vi
tycker att dom är fula! Vi tycker att det är roligare med färgglada väggar.” Väggarnas färger ska antingen vara olika grundfärger eller vita. Elever uttrycker att
de trivs i en hemtrevlig, prydlig och välstädad korridor där det inte är för
mycket spring. En grupp berömmer skolans duktiga lokalvårdare för att de
hjälper till med skolmiljön. I flera skolor klagar dock grupperna över att det är
för trångt och stökigt, tråkiga färger på väggarna eller att golvet är hårt och
halt, vilket medför att man lätt halkar och slår sig.
Elevernas översiktsbilder visar att korridoren har varierande karaktär i olika
skolor. De flesta korridorerna är kombinerade tambur och grupprum och
några är avlånga rum som endast är avsedda för förvaring av ytterkläder.
Bjurström172 visar hur man tidigare placerade klassrummen utefter en korridor
när man byggde skolor, men att det numera är vanligt att man har byggt om
korridoren till grupprum.

Korridorer
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Korridor

Klädkrokar och skohyllor är de vanligast förekommande tecknen som eleverna
avbildat. Något färre tecken föreställer kombinerade förvarings- och hatthyllor
över klädkrokar. I en bild är en speciell förvaringshylla för väskor avbildad.
Det framstår som viktigt för eleverna att ha en egen plats avsedd för sina saker.
Enligt enstaka grupper saknas tillräckligt med plats och funktionella utrymmen för förvaring av kläderna. På en skola önskar sig elever skåp i stället för
krokar att förvara kläderna på, då det förekommer stölder. Bilder visar även att
det på några av skolorna finns torkskåp eller element där eleverna kan hänga
upp blöta kläder på tork.
Stolar, bord, bokhyllor och soffor är exempel på tecken i bilderna som visar
att korridorerna ibland används för andra aktiviteter. På flera skolor fungerar
korridoren som uppehållsrum där eleverna kan vara på rasten. I enstaka beskrivningar finns en vask där de kan dricka vatten eller till och med ett kök inritat. På andra skolor finns särskilda uppehållsrum med bl.a. spel och pingisbord. En del grupper saknar lokaler där de kan tillbringa sin tid under raster,
särskilt när det regnar. På några skolor fungerar korridoren som ett grupprum
där eleverna kan sitta och läsa och har tillgång till dator. Även i Skantzes studie173 är korridoren en plats där barnen får möjlighet att både umgås och dra
sig undan till en egen vrå för att t.ex. läsa. I likhet med tidigare utvärderingar174 175 lyfter eleverna i föreliggande material fram betydelsen av glada färger
och teckningar på väggarna.
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På följande sätt beskriver en grupp korridoren.
Korridoren har fyra färger: grön, blå, orange och röd. Det finns skåp och
det finns olika ämnesböcker och material om ämnena. Det finns bord
och stolar i korridoren där man kan läsa tyst. Vårt klassrum ligger i den
delen som är grön. Den delen som är grön kallas Grönland. Korridoren
är smal och lång. Efter att man har gjort något på träslöjden eller
syslöjden sätter man den saken på utställningen i korridoren. I korridoren finns tavlor på ansikten, papper och tidningar.
På flera skolor sätts teckningar och utställningar från grupparbeten upp på
väggarna i korridoren. En grupp beskriver dock att teckningarna på väggarna
är gamla och sönderrivna.

En sista teckning av korridorer

I flera av elevernas bilder framträder även vilka lokaler som korridoren leder
till. Genom att studera översiktsbilderna får man inblick i vilka lokaler som
kan angränsa till korridoren. Vanligast är det att korridoren angränsar till klassrum och toaletter. Andra lokaler är grupprum, personalrum, läkarmottagning,
kopieringsrum och fritids.
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Bibliotek
I flera skolor är biblioteket integrerat i skolan och på andra ligger det i närheten
av skolan. Biblioteket har sen 1940 talet kopplats eller integrerats till skolan.176
Biblioteket är avbildat med bokhyllor fyllda av böcker, datorer och platser
för att sitta ner, antingen stolar och bord eller soffgrupper. Biblioteket är en
gråzon mellan klassrum och skolgård som präglas av fritid, läslust och frihet.177
I årskurs 5 rör sig eleverna tämligen fritt mellan klassrum och skolbibliotek för
sina arbete. För sin undervisning är det även vanligt att lärare hämtar böcker
från såväl skolbibliotek som kommunbibliotek.178
Eleverna uttrycker sig mycket positivt om biblioteket. Särskilt poängteras
att biblioteket har många och bra böcker.

Biblioteket

Bra böcker

176

Bjurstöm, P. (2003)
Limberg, L. (2002)
178
Alexandersson, M. & Limberg, L. (2004)
177
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Emilsskolan har ett stort bibliotek. I vårt bibliotek har vi över 6 000
böcker och i vårt bibliotek finns det datorer som man kan söka efter
olika saker till exempel fakta om olika djur och vi går till biblioteket en
gång i veckan och vårt bibliotek är bra och det finns bra böcker och i
vårt bibliotek finns det soffor och kuddar. (...) Min älsklingsbok är
Kungens bäste man och Samson och Roberto.
Vi har ett fint bibliotek. Det är ganska stort och har mycket böcker. Vi i
femman går i paviljonger och vi har rätt så långt dit. Biblioteket har
öppet 4h om dagen. Vi har frågat Irma på vårt bibliotek om: Vilken bok
som är ute mest: Harry Potter böckerna är ofta ute.
Om hur många böcker som är registrerade: Vi har ungefär 3 332 som är
registrerade.
Vilken bok som har längst väntetid: Polispatrullen har rätt så lång väntetid.
Enligt elever är biblioteket bra för att man själv kan låna böcker man är intresserad av, man lär sig nya ord ur böcker och det är viktigt att lära sig läsa själv
och inte bara lyssna på fröken. Det är viktigt att skolbiblioteket ger tillgång till
bredd och variation i texter som passar elevers olika behov och ger eleverna
möjlighet att själv välja vad de vill läsa. Bibliotekets litteratur bör även upplevas som autentisk för både vana och mer svaga läsare.179 Elever lyfter fram att
handlingar relaterade till biblioteket upplevs som meningsfulla.180
Matsal och cafeteria
Matsalen och särskilt maten som serveras, tas upp i flera arbeten. Eleverna är
övervägande nöjda med en lagom stor och fin matsal. En del grupper tycker
om när det är lugnt, medan en grupp uttrycker att ”det är härligt med ett
himla liv”. I enstaka skolor finns det flera matsalar eller så äter eleverna i sitt
klassrum. Det finns även flera grupper som anser att matsalen är för trång, och
enstaka som menar att lunchtiden är för kort och att det är för hög ljudnivå.

179
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Limberg, L. (2002)
Skantze, A. (1989)
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Så här skriver en nöjd och en missnöjd grupp elever.
Bamban är också väldigt ren och fin och den är stor. Vi får mat varje
dag och om vi inte gillar maten får vi ta cornflakes.
Matsalen är för liten. Ibland när man kommer till matsalen så sitter en
annan klass där så då får hela klassen sitta på en annan plats.

Stora matsalen

Som för tio år sedan,181 framträder stolar, bord och servis mest frekvent i bildmaterialet av matsalen respektive cafeterian. I en bild visas att gardiner finns i
fönstret och en vas med blommor på bordet. Flera elever uttrycker att ”mattanterna är snälla”.

Servis
God mat

181

Folkesson, A.-M. (1995)
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Maten i matsalen

Mat och maträtter har eleverna många synpunkter på. En grupp elever anser
att de får bra mat i skolan. Ungefär hälften av eleverna som tar upp maten
tycker att den är god och den andra hälften tycker inte om maten som serveras. Flera grupper har, i likhet med eleverna för tio år sedan,182 gjort attitydundersökningar om vilka maträtter som är populärast. Hamburgare och pizza
är mest uppskattat och det ges flest klagomål på potatisen.
Vi tycker inte om maten som t.ex. potatisen som är för torr. Det är inte
gott att ha makaroner i tomatsoppan. Man får inte heller äta så mycket
man vill som t.ex. när det är pizza, köttbullar, pirog, chicken bits. Och
de blandar alltid sylt och grädde när vi har t.ex. våfflor och annat. Men
själva restaurangen är bra.

182

Holmberg, L. & Lindell, E. (1993)
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I flera arbeten är eleverna nöjda med att det finns mycket sallad. Två rätter
att välja mellan är också positivt.

Alternativa maträtter

I arbetena från en skola omtalas skolans café i samtliga arbeten. Det som uppskattas med café är att det är en lugn och hemtrevlig miljö och att det finns
mycket gott att välja på. Det enda irriterande är om man är pank.

Café

Toalett
Toaletter är markerade i flertalet översiktsbilder, men beskrivs endast detaljerat
i tre bilder. Eleverna har inte heller uppehållit sig särskilt vid toaletterna i de
skriftliga beskrivningarna. Till skillnad från beskrivningen av toaletterna i studien för tio år sedan183 förekommer det nu elever som uttrycker att toaletterna
är rena och fräscha och att det alltid finns papper och tvål. En större del av arbetena som tar upp toaletterna är dock kritiska till ofräscha toaletter, när det är
trångt eller när det t.o.m förekommer att ingen spolar.
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Holmberg, L. & Lindell, E. (1993)
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Bilder av toaletter

Elevrum och fritids
I flera arbeten diskuterar eleverna möjligheten att gå in vid dålig väderlek. På
några skolor har ”korridoren”, som tidigare behandlats, funktionen som elevrum på rasterna och i andra skolor finns det speciella uppehållsrum. I flera arbeten uttrycker eleverna att de är nöjda med att det finns ett uppehållsrum och
i ett arbete tydliggörs att elevrummet behöver renoveras. Det verkar även som
att öppettiderna inte alltid överensstämmer med elevernas önskemål då det
inte alltid är öppet när det regnar eller är varmt ute.

Uppehållsrummet

I enstaka arbeten tas även fritidsgårdens betydelse upp. De som har en plats på
fritids är nöjda och i några arbeten nämns att de saknar möjligheten att gå på
fritids. Elever i en skola berättar att de tillbringar eftermiddagarna i kyrkan
som har aktiviteter för dem.
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Lärarrum och skolhälsovård
Expedition och lärarrum är markerade i ett antal översiktsbilder, men rummen
omnämns sällan och i så fall endast i form av ett konstaterande i de skriftliga
redogörelserna.
Eleverna tycker att det är bra med en skolsköterska som kan plåstra om när
de skadat sig. I ett arbete beskriver eleverna att de sköljer med fluor. ”Fluor är
bra men lite äckligt”. Ett annat arbete tar upp hur besparingar i skolan inverkat på tillgången till skolhälsovård.

Skolsköterskan är nästan aldrig här det tycker vi är dåligt för om man
typ har trillat då måste man få hjälp. Alla på skolan vet att dom inte
har råd att ha en skolsköterska så länge men vi tycker ändå att det är
dåligt.
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4. Förutsättningar för lärande
I elevernas beskrivningar av skolan framträder förutsättningar för lärande. Det
beskrivs utifrån följande tre rubriker.
• Fysisk arbetsmiljö
• Socialt klimat
• Arbetsformer och innehåll

Förutsättningar för lärande

Ovanstående områden har likheter med de punkter som behandlades i tidigare
utvärdering och som kan bidra till att skolan kan gynna god trivsel och goda
studieresultat, m.a.o. bli den goda skolan.184 Vid presentationen av vart och ett
av ovanstående teman jämförs de med resultat från NU-92.
4.1 Fysisk arbetsmiljö

Mycket av det eleverna tar upp handlar om arbetsförhållanden. Att känna sig
trygg, att få fysisk omsorg och att trivas i skolmiljön har stor betydelse för hur
eleverna mår och kan fungera i skolan. Arbetsmiljön handlar alltså både om
rummet och om kroppen. I följande två avsnitt jämförs det eleverna skildrar
med arbetsmiljölagen185 och tidigare resultat.
Trivsel i arbetsmiljön
Av samtliga grupparbeten framgår att elever uppmärksammar sin fysiska arbetsmiljö. Som tidigare nämnts uppskattar eleverna att omge sig med växter
och natur. Särskilt tydligt är det i deras beskrivning av skolgården och klassrummet. De betonar också att storleken på skolgård och skolans lokaler har
stor betydelse för att de på ett bra sätt kunna genomföra sina aktiviteter. Av

184
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Holmberg, L. & Lindell, E. (1993)
Arbetsmiljöverket. (2000)
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elevernas bilder och uppgifter om elevantalet i skolan respektive klassen, är det
lätt att förstå att det i en del skolor blir trångt om utrymmet, särskilt vid aktiviteter där eleverna är fysiskt aktiva.
Materialet visar att eleverna betonar betydelsen av att rummet släpper in ljus
från fönster och att luften är bra. Väggarnas färg har också betydelse för trivseln. Eleverna uttrycker skilda uppfattningar om vilket som är det bästa färgvalet. Eleverna är positiva till renoveringar som görs i skolan. De har även synpunkter om hur skolan behöver renoveras liksom på skadegörelse. Avseende
ljudförhållandena i skolan nämner flera elever att det är ”stökigt” och svårt att
finna arbetsro i klassrummet. Ett fåtal elever belyser att det är lyhört från en
stor angränsande väg eller ett angränsande klassrum.

Utsikten från vårt klassrumsfönster

Eleverna tar också upp de materiella förutsättningarna för arbetet i skolan.
Några exempel är funktionsdugliga redskap och bollar för utomhusaktiviteter
på rasten. De belyser även vikten av bra läroböcker och skönlitteratur samt
fungerande datorer.
I några arbeten beskriver elever hur de önskar förändra och aktivt medverkar för att förbättra miljön. Exempelvis har man i en skola varje år försäljning
av elevers arbeten för att samla in pengar till skolan och dess verksamhet. Elever uttrycker att de tycker att deras alster som sätts upp på väggar och i utställningar förgyller miljön.
I arbetsmiljölagen186 tas några av ovanstående områden upp i paragraferna
1, 3 och 4.

186

Arbetsmiljöverket. (2000)
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1§

(...) Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av
sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som
rör hans eget arbete. (...) Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom
till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.

3§

Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från
arbetsmiljösynpunkt.

4§

Luft-, ljud- och ljusförhållanden och övriga arbetshygieniska förhållanden skall vara tillfredsställande. (...)

Arbetsmiljölagen bekräftar således elevernas förväntningar på att kunna påverka sin miljö och att förhållandena i arbetsmiljön ska vara tillfredsställda.
Trygghet och omsorg
Elever lyfter fram betydelsen av att grundläggande fysiska behov, som att
kunna äta sig mätt och uppleva att skolan är en säker miljö, är tillfredsställda.
Beskrivningarna i de flesta grupparbetena tyder på att eleverna är nöjda med
maten. I flera arbeten uttrycker elever att de uppskattar att de inte behöver gå
hem och hämta mat eller äta hemma. De är även glada för att de får mat varje
dag och uttrycker att det är bra att äta så att man ska orka vara pigg under hela
dagen. I en del skolor får eleverna frukt eller te som mellanmål.
Det finns också flera grupper som uttrycker motsatsen. De anser att de inte
får äta sig mätta varje dag. Enligt ett grupparbete saknar eleverna frukosten
som tidigare serverats i skolan. Elever visar även viss insikt om ekonomiska och
politiska aspekters inverkan på matsituationen.

Vi får mat för 4.50 det tycker jag inte är bra för man får ju bara 2
pannkakor t.ex.
Vi skulle vilja ha mat på fredagar men det får vi inte av dumma Göran
Persson.

Mer mat. Mer mat.
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Variationen i elevernas svar kan speglas mot Rädda Barnens årsrapport för
2003 om barnfattigdomen i Sverige.187 Barnfattigdom har mätts utifrån familjens inkomststandard och socialbidragstagande. Enligt rapporten har barnfattigdomen minskat alltsedan 1997. År 2000 var antalet barn i fattiga familjer
296 000 (15,3 %), vilket fram till 2001 minskade till 262 000 (13,6 %) barn.
Rapporten visar att trots generella förbättringar i barnfamiljers ekonomiska
villkor år 2001 har skillnader mellan fattiga och rika barnhushåll ökat. Risken
att leva i ett fattigt hushåll år 2001 var mer än fyra gånger så hög bland barn
med utländsk bakgrund jämfört med barn med svensk bakgrund. Rapporten
visar att barnfattigdomen är högst i landets storstadsregioner med Malmö,
Botkyrka, Landskrona och Göteborg oförändrat i botten av kommunrankingen. Siffrorna kan ge delförklaringar av betydelsen som skolmåltiden har för
eleverna. I skolans läroplan ges tydliga riktlinjer. Under rubriken ”En likvärdig
utbildning” står följande:
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas
på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns
också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.188
I läroplanen formulerar regeringen ett förhållningssätt där elevernas behov ska
bli tillgodosedda. Enligt Myndigheten för skolutveckling måste skolmaten fokuseras bättre och sättas i ett helhetssammanhang som klargör sambanden
mellan fysisk aktivitet, hälsa och lärande.189
Trygghet tas också upp i elevernas arbeten. För många elever förefaller skolan
vara en trygg miljö. I andra arbeten tas olika potentiella faror, men också skolans säkerhetssystem, upp. Brandsläckare och larmklocka finns med i enstaka
bilder, vilket kan tolkas som att eleverna vill uppmärksamma skolans säkerhetssystem. Omgivande trafik och avsaknad av säkra trafikövergångsställen och
skolpoliser tas av flera elever upp som en fara. Elever har även erfarenhet av att
halka p.g.a. grus på asfalten och hala golv, liksom att klämma fingrarna i tunga
dörrar. Tillgång till skolsköterska som kan plåstra om skrapade knän upplevs
som en trygghet för barnen. Några tycker därför att det är synd att skolsköterskan, p.g.a. besparingar, sällan finns på skolan.
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Salonen, T. (2003)
Utbildningsdepartementet. (1994)
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Stölder på skolan är en hotbild som nämns. I ett arbete uttrycker elever oro
för att tjuvar härjat i deras klassrum och i ett annat önskar eleverna elevskåp
där de kan förvara sina ägodelar på ett säkrare sätt än om de hänger på krokar i
korridoren.
I arbetsmiljölagen190 tas säkerheten i arbetsmiljön upp i paragraf 2. ”Arbete
skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö.”
I den åttonde paragrafen nämns bl.a. att eleverna ska få första hjälpen vid
olycksfall. Myndigheten för skolutveckling påvisar genomförda insatser för att
ge eleverna trygga och goda uppväxtvillkor och utveckla kompetenser, inflytande och social trygghet. Däremot tar myndigheten inte upp något om elevernas trygghet i skolans lokaler.191

Security larm

Första hjälpen

Jämförelse av den fysiska miljön
De punkter192 som sammanfattade utvärderingen 1992 av vad som gynnar den
goda skolan,193 framstår som förenliga med ovanstående beskrivning av trivsel,
trygghet och omsorg som förutsättningar för lärande:

• utrusta skolgården på ett sådant sätt att eleverna får utrymme för sådana
aktiviteter som utvecklar de växande,
• hålla skolbyggnader och lokaler i sådant skick att eleverna och alla andra
människor förstår att det inom skolans väggar pågår verksamhet som är
betydelsefull för hela samhället,
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Arbetsmiljöverket. (2000)
Myndigheten för skolutveckling (2004)
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Holmberg, L. & Lindell, E. (1993)
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Med den goda skolan avses skolor med god trivsel och goda studieresultat.
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• se till att gemensamma utrymmen, främst toaletterna, är i sådant skick att
de åtminstone inte är direkt ohygieniska,
• ta tillvara elevernas egna initiativ när de vill vårda sig om sin skola,
• förse eleverna med läromedel i sådant skick och av sådan kvalitet som
antyder respekt för studierna,
• försöka göra måltiderna till trivsamma stunder.
Vid båda utvärderingstillfällena, 1992 och 2003, betonas skolgården och dess
rastaktiviteter. Likaså korresponderar elevernas fokusering på att skolbyggnader
och lokaler hålls i gott skick. Eleverna verkar dock något mer tillfredsställda
med hygienen i skolans lokaler i föreliggande studie än vad som framgår av
1992 års studie. Till viss del belyser dock eleverna i föreliggande material nerskräpning, framför allt på skolgården. En annan skillnad är att i den tidigare
studien belyser elever egna initiativ för att vårda skolan genom t.ex. städdagar.
Sådana initiativ nämns inte i NU-03. I båda studierna tydliggörs betydelsen av
att skolans måltider är trivsamma. En del elever i föreliggande material upplever inte att de äter sig mätta. Nytt för 2003 års utvärdering är att en del elever
särskilt lyfter fram riskfaktorer i skolmiljön. Detta kan tyda på att fler elever
känner sig otrygga i skolmiljön.
Sammanfattningsvis har jämförelsen visat på att elever alltjämt uppmärksammar och betonar vikten av en god fysisk skolmiljö. Jämförelsen tyder även
på att elever tidigare var mer aktivt involverade i att vårda skolans miljö. En
annan skillnad som framträder är att en del elever i föreliggande material känner sig otrygga i skolan.
4.2 Socialt klimat

Skolans sociala klimat berörs i flera grupparbeten. En skola benämns som en
”Må-bra-skola” och en annan för en ”Trivselskola”. Ett gynnsamt socialt klimat
innebär enligt eleverna att skolan passar alla och att alla blir sedda, får vara
med och har kul tillsammans.
Av materialet framgår att traditioner är uppskattade inslag i skolan. Jag har
tidigare nämnt att eleverna skildrar traditioner kring skolavslutning i kyrkan
och en skolas tradition kring när skolans blodbok slår ut. I arbetena beskrivs
även att skolor har en återkommande dag då t.ex. turneringar i lagsport, sångtävling, teater och julmarknad kan ingå som aktiviteter.
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Det är särskilt bra att vi har småstjärnorna. På småstjärnorna får man
visa upp för hela skolan.
Det bästa i skolan är bandyturneringen.

Fakta om trädet och flaggstången

Novemberfesten

På julen har vi belysning och julstjärna i granen

Aulan
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Även i Skolverkets NU-rapport,194 där elever i uppsatsform beskrivit hur de
minns sin skoltid, betonas betydelsen av denna typ av gemensamma aktiviteter
och traditioner:
Många elever minns inte så mycket av ämnena men desto mer om andra
aktiviteter. Åtskilliga av dessa kan betraktas som typiska undervisningsinslag för mellanstadiet. (...) Klassen tävlar mot parallellklassen eller
mot äldre eller yngre elever. Ibland blir idrotten smått professionell, och
elever deltar i tävlingar, t.ex. i gymnastik, och i Mjölkkannans stafetter,
där en klass gått till finalen i Stockholm. Men man kan tävla i dans
också, särskilt discodans. En klass har framgångsrikt tävlat i ”omöjliga
figurer” en elev i luffarschack. Hela klassen engagerar sig i basarer,
shower, pjäser, musikaler, klasstidningen, insamlingen till välgörande
ändamål och avslutningen i kyrkan. Det är en speciell förmån att få
vara inne på rasten och öva med dessa aktiviteter. (a.a.s. 40)
Elever tar upp skolans sociala klimat och dess arbete mot mobbing. I grupparbetena betonas vikten av att skolan har klara strategier för att förhindra mobbing och trakasserier. I ett arbete sätter eleverna likhetstecken mellan en dålig
skola och att elever blir dåligt behandlade eller mobbade. I flera grupparbeten
beskrivs med stor inlevelse om antimobbingteam, stödkompisar, kamratstödjare och BIG-kompisar vilket tyder på att skolorna har byggt in rutiner kring
sociala frågor.

Vänskap

194
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Holmberg, L. & Lindell, E. (1992)
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Tyvärr förekommer det flera arbeten där eleverna uttrycker att elever blir
utfrysta ur gemenskapen.
Ibland får inte alla vara med så vi måste förbättra det.
Vi trivs väldigt bra i klassen men det blir lite kompisproblem ibland. Så
man riskerar att sluta äta, som jag gjorde och nästan svimmade.
Att elever blir uteslutna från den sociala gemenskapen i klassen beskrivs främst
avseende rasten. Flera grupper betonar att det är speciellt viktigt att elever som
kommer nya till klassen alltid har någon att vara med just på rasten. I överensstämmelse med elevernas svar, står det följande under rubriken ”Förståelse och
medmänsklighet” i skolans läroplan:
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för mobbing. Tendenser till
trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.195
Likaså betonar Skolverkets allmänna råd för att motverka kränkande behandling196 betydelsen av ett tydligt och konsekvent ställningstagande från ledningens sida, liksom att ansvaret är fördelat till såväl personal som elever.
Att bli sedd och trivas i klassen
I materialet finns flera beskrivningar av eleverna som individer och som del av
klassgemenskapen.
Det är viktigt för eleverna att framträda som tydliga individer i skolan. Det
visas bl.a. genom att elevernas namn eller initialer är noggrant nerskrivna på
bänkarna i klassrummet. I flera grupparbeten förekommer även klassfoton, och
fotografier av elever som poserar eller utför aktiviteter på olika platser i skolan.
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Skolverkets allmänna råd. (2004). För arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling.
www.skolverket.se Fritzes: Stockholm. Allmänna råd och kommentarer.
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Vår klass

Det förekommer även intervju- och enkätstudier som beskriver elevernas personlighet och intressen. Ett ämne som behandlas är om elever är ”snälla eller
bråkiga” och ett annat vilka ämnen som de tycker är roliga och vilka som är
tråkiga.

Vissa är dumma och
vissa är snälla. Vissa
är omogna. Vissa är
kära. Vissa är pojkintresserade. Vissa är
vänner.

I klasser där eleverna bor utspridda ges också beskrivningar av var de bor, avstånd till skolan och hur de tar sig till skolan. Många elever är bosatta i närbelägna bostadsområden och har skolan på gång- eller cykelavstånd. Så här uttrycker sig en grupp som har synpunkter på avståndsbestämningarna för vem
som får åka buss.
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Vår kompis har drabbats av detta. Skolbussen gör så att den åker till
barn som har verkligen jättelångt men vår kompis hon bor faktiskt
ganska långt bort men hon får inte åka.
En grupp elever som bor på landsbygden har gjort en attitydundersökning
som bl.a. tar upp frågan om det är möjligt att bo kvar i den alltmer avbefolkade landsbygden när de blir vuxna.
Betydelsen av god klassgemenskap, behandlas i flera av elevernas skildringar.
En stor del av elevernas beskrivningar belyser stämningen i klassen. Det viktigaste för att man ska trivas i skolan är att man går i en bra klass, med bra kompisar och god sammanhållning. ”Om någon mår dåligt försöker vi göra allt vi
kan för att den ska må bra.” En del menar att stämningen höjs lite extra om
det är en rolig klass där man skrattar och skämtar, medan andra uppskattar att
klassen är lugn och fin. I flera arbeten berättar eleverna om att ”vi arbetar bra”,
”det finns mycket energi i klassrummet” eller ”vi arbetar snabbt och offensivt”.
Det finns även elever som anmärker på att ”det är stökigt ibland”, ”det ska
vara tystare” och ”man måste lära sig att lyssna bättre” för att de ska kunna bli
arbetsro i klassrummet.
I flera arbeten illustreras det positiva sociala klimatet genom att elever fotograferar varandra när de kramas. I enstaka grupparbeten uppger dock elever att
de inte trivs i klassen eller att man trivdes bättre i klassen man gick i tidigare. I
elevernas redogörelser beskrivs hur det kändes att börja skolan, hur barn introduceras i skolans förskoleklass och övergångar mellan olika stadier. På flera
skolor verkar det finnas en väl inarbetad fadderverksamhet. Vanligt förekommande punkter som eleverna tar upp vid beskrivningar av introduktionen är
att ta emot nya på ett trevligt sätt, att visa runt, att lära känna den nya eleven
och att bli vänner. I enstaka arbeten noterar eleverna, att det är viktigt att presentera sig och ge den nya eleven chans att visa vem den är. De konstaterar att
en del är blyga och andra är ”kaxiga”. Genom beskrivningarna visas dock att
upplägget för introduktionen varierar mellan skolorna. I några arbeten belyser
elever att ”man gör nästan inget alls” och att ”en del nya blir retade”. I skolans
läroplan tydliggörs detta på följande sätt:
Eleven skall möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall
sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och
vilja och lust att lära.197
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Vuxnas betydelse
I grupparbetena presenteras olika yrkeskategorier som arbetar i skolan. I jämförelse med eleverna framstår personalen som passiv, då bilderna sällan visar en
vuxen person som utför en arbetsuppgift.

Vår lärare Max

Läraren, rektorn och eleverna

I första hand beskrivs lärare, men också rektor, bibliotekarie, skolsköterska, lokalvårdare, vaktmästare och ekonomipersonal tas med. Eleverna lägger störst
tonvikt på om personalen är snäll och trevlig. I enstaka fall påpekas även vilka
arbetsuppgifter och kompetens personalen har. Här följer några utlåtanden:
Vår rektor kan reda ut om man börjar bråka.
Vår bibliotekarie är snäll och trevlig.
Mattanterna är bra och snälla.
Det är bra med syster för om man gör sig illa får man hjälp.
Vi har många duktiga städare.
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Läraren framträder som en mycket viktig person för att eleverna ska må bra.
En bra lärare är snäll, trevlig och välutbildad. Eleverna som uttalar sig om lärares kunskapsnivå förefaller mycket nöjda med lärarnas ämneskunskaper. En
dålig lärare är för sträng, orättvis och glömmer bort att ge beröm. Gunnarsson
belyser lärarens kompetens utifrån en professionell och en personlig aspekt,
vilket överensstämmer med elevernas svar i föreliggande material. Med professionell kompetens avses bl.a. ämneskunskap, förmåga att strukturera lärandesituationer och utvärdera sin undervisning.198 Med personlig kompetens menar
han att läraren är delaktig i elevens liv genom att känna förståelse och visa omtanke. Läraren är också en förebild och någon som eleverna kan identifiera sig
med. Lärarens betydelse lyfts även fram av Holmberg och Lindell199 och Ronsten.200 Enligt myndigheten för skolutveckling är kontakten med läraren viktig.
Ett återkommande omdöme är att det har stor betydelse att läraren ser eleverna, lyssnar, uppmuntrar, har tilltro till deras förmågor och ger dem stöd att utvecklas. Elever som lämnat skolan utan fullständigt betyg berättar att de känt
sig osynliga, utsatta och saknat stöd från vuxna.201 Eleverna betonar, i grupparbetena, vikten av att de känner att de får tillräckligt med hjälp och stöd av
läraren för att klara av skolarbetet. I enstaka arbeten nämns att det behövs fler
lärare, särskilt hjälplärare. Likaså saknar enstaka elever att det finns tillräckligt
många vuxna ute på rasten.

Vår lärare säger till när någon bråkar
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Elevernas beskrivning av lärare med hög ämneskompetens och oordningen i
klassrummet, överensstämmer med resultaten från Pisa, en studie där en kvarts
miljon 15-åringar från 32 länder deltog.202 Sverige placerade sig relativt högt
när det gäller ämneskunskaper men desto lägre avseende ordningen i klassrummet. På frågan ”Hur ofta går det inte att arbeta?” svarade 25 procent ”de flesta
lektioner” eller ”varje lektion”. 38 procent menade att det ofta var oväsen och
oordning under lektionerna. 43 procent ansåg att läraren många gånger måste
vänta innan eleverna blev tysta.
Intressant är att föräldrar sällan omtalas i elevernas arbeten. Det finns inga
bilder på föräldrar, men det finns däremot enstaka skriftliga redogörelser som
vittnar om föräldraengagemang. Ett exempel är hur föräldrarna i en skola skrev
en debattartikel i den lokala tidningen om skolans lokaler.
Jämförelse av socialt klimat
Följande punkter203 för vad som gynnar den goda skolan,204 framträder som
förenliga med ovanstående beskrivning av skolans sociala klimat som en förutsättning för lärande:

• låta eleverna ta hand om varandra, t.ex. i fadderverksamhet, som inte bara
behöver beröra nybörjarna,
• bevara traditioner, t.ex. i samband med högtider och avslutningar, eller i
samband med för den enskilda skolan specifika arrangemang.
Betydelsen av att bevara traditioner överensstämmer helt i de båda studierna.
Den övriga punkten, om att eleverna ska få möjlighet att ta hand om varandra
kan också ses som lik över en tioårsperiod. Beskrivningarna av hur nya elever
tas emot stämmer också. Vid båda utvärderingstillfällena, 1992 och 2003,
efterfrågar eleverna vuxna som kan hålla ordning i klassen och har pedagogisk
kompetens. I den tidigare studien skildras elever som aktiva, men framträder
inte lika tydligt som individer som i föreliggande resultat. Eleven i NU-03 vill
stå i centrum.
Sammanfattningsvis förefaller det inte ha skett några förändringar under
den senaste tioårsperioden avseende skolans sätt att arbeta för ett gott socialt
klimat och att ha gemensamma traditioner. En skillnad är dock att eleven
framträder tydligare som individ i föreliggande studie.
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Holmberg, L. & Lindell, E. (1993)
Med den goda skolan avses skolor med god trivsel och goda studieresultat.
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4.3 Arbetsformer och innehåll

I grupparbetena skildras undervisningsämnen i ringa omfattning. Däremot
framträder ämnen sedda utifrån ett helhetsperspektiv. Med ett helhetsperspektiv avses att undervisningsämnena är relaterade till elevernas olika verksamheter i och utanför skolan. Arbetsformerna i skolan skildras också i grupparbetena. Elevernas beskrivningar av arbetsformer ger en ökad förståelse för hur
eleverna ser på förhållandet mellan grupp och individ. Eleverna skriver att de
arbetar enskilt och i grupp. De uttrycker också, som tidigare nämnts, vilja att
ha inflytande och kunna påverka i skolan.
I följande två avsnitt presenteras mer av vad eleverna beskriver om innehåll
och arbetsformer i skolan. Först redovisas hur ämnesinnehållet framträder utifrån ett helhetsperspektiv och därefter skildras arbetsformerna. I likhet med
tidigare, avslutas beskrivningen med en jämförelse av resultat från NU-03 i
förhållande till de punkter för den goda skolan som kom fram i NU-92.205
Ämnesinnehåll utifrån ett helhetsperspektiv
Svenska, matematik, orienteringsämnen, Idrott och hälsa, slöjd, bild och musik är ämnen som i likhet med NU-92206 framträder i materialet. Flera elever
uttrycker att ”vi lär oss mycket” eller ”vi gör roliga saker” och enstaka elever
skriver att ”vi gör tråkiga saker”.

Det är kul att arbeta
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I grupparbetena räknas ämnen för det mesta upp som separata delmoment av
skoldagen. Ämnen relateras också till bestämda platser, t.ex. beskriver eleverna
matematik relaterat till beskrivningen av klassrummet och idrott och hälsa kopplat till gymnastiksalen. I enstaka grupparbeten är emellertid elever kritiska till
denna uppdelning. Bland annat önskas att mer klassrumsundervisning och gymnastik sker utanför klassrummet respektive gymnastiksalen. Genom att studera
de aktiviteter som eleverna beskriver framträder helhetsperspektivet. Exempel på
det är att i flera av de aktiviteter som eleverna beskriver som rastaktiviteter ingår
ämneskunskaper och färdigheter i bl.a. matematik, orienteringsämnen och
idrott och hälsa. Skillnaden är att lärare inte är närvarande på rasten.
Det är två infallsvinklar av helhetsperspektivet som är särskilt framträdande
i elevernas svar. Den ena är att arbetet är av praktisk karaktär genom att eleverna arbetar konkret med att göra något. Utifrån den andra infallsvinkeln relaterar eleverna innehållet till sin konkreta omvärld och den nytta de ser i att ha
kunskap om färdigheter i ämnesinnehållet.
Elevernas beskrivningar av estetiska ämnen är ett tydligt exempel på praktisk tillämpning. Entusiastiskt berättar elever om vad de tillverkar i slöjden och
att de har användning av färdigheterna i ämnena som vuxna. Flera elever uttrycker sig även positivt till bild, särskilt att man får lära sig hur man t.ex. ritar
ett ansikte så det ser verkligt ut. Engagemanget framträder också när man får
göra en egen trumma på musiken och sen lär sig att spela på den. På en annan
skola lär sig eleverna att spela flöjt och fiol.
Ämnet idrott och hälsa är ett exempel på undervisningsämne, där eleverna
själva är aktiva och att de uppfattar nyttan av innehållet utifrån helhetsperspektivet. I de flesta berättelserna tar eleverna upp vikten av ämnet idrott och
hälsa för att det är roligt, men också för att det är nyttigt att träna kroppsstyrka
och kondition. Flera av de aktiviteter som beskrivs som möjliga att utföra under rasten handlar i likhet med ämnet idrott och hälsa om att träna upp styrka
och kondition, samtidigt som rasten framträder som rolig för de flesta. Delar
av ämnet idrott och hälsa, som enligt ämnesbeskrivningen ska ingå, tas också
upp av eleverna. Exempel är att eleverna fokuserar på kosten de får i bespisningen och när hemkunskap tas upp som ett viktigt ämne. Forskare har fokuserat hälsoperspektivet utifrån olika infallsvinklar. Doktorsavhandlingarna
”Motorik, koncentrationsförmåga och koncentrationsförmåga”207 och ”Hälsarbetets möte med skolan i teori och praktik”208 är två exempel på avhandlingar som behandlat ämnet under senare tid.
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Matematik är exempel på ett undervisningsämne som eleverna inte nämner
så mycket om, men som de praktiskt tillämpar inom flera områden i berättelserna. I bilderna finns matematiska tal och siffror skrivna på tavlan eller på
väggarna, vilket kan tyda på att matematik är ett ämne som eleverna vill lyfta
fram. En grupp berättar att de brukar ha ”mattelekar”. Att eleverna gärna mäter platsers och lokalers storlek har redan visats. Intressant ur lärandesynpunkt
är att det i materialet förekommer att elever startar en kritisk reflektion utifrån
sina beskrivningar. Exempel härpå är att flera grupper har använt mätningar av
lokaler relaterat till klasstorlek för att problematisera lokalernas storlek. Enligt
Skolverkets attitydundersökning209 anser elever i årskurs 5 att matematik är det
viktigaste skolämnet.

Idrottsplanens storleksmått i meter
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Ämnet svenska är ett annat exempel på ämne som eleverna beskriver utifrån
helhetsperspektivet, men inte nämner särskilt mycket om som undervisningsämne. I fåtal arbeten tas upp att man arbetar med skrivstil och läsning av
skönlitteratur i klassrummet. En grupp berättar att läraren skriver upp svåra
ord på tavlan och en grupp berättar att de skriver ”kylskåpspoesi” på en dörr i
klassrummet. Biblioteket lyfts däremot fram som en viktig plats för eleverna.
Som tidigare nämnts ser elever både nytta och nöje med att läsa skönlitteratur.
Sverige hävdar sig bra i internationella studier av ungdomars prestationer i läsning. I matematik är resultatet över genomsnittet, men ungdomarnas intresse
och självuppfattning i ämnet är under genomsnittet.210
Ett sista exempel på helhetsperspektivet är hur eleverna använder sig av
faktakunskap och färdigheter för att beskriva skolans omgivning.
100 meter från skolan finns en stor bokskog. I skogen finns det ett vattenfall och en bäck där det finns fiskar, grodor och kräftor. Vi har också
en parkering som ligger precis intill vår lilla bäck. Bäcken mynnar ut i
Storsjön som är en av Sveriges 20 största sjöar. Ungefär 1 000 meter
från skolan ligger en badplats som heter Storsjöbadet som också är en
camping. Badplatsen ligger vid Storsjön. Det finns en sjö till som heter
Lillsjön. Den har nyss blivit ett naturreservat.
I citatet belyser eleverna geografiska platser och fakta kring dem. De tar även
in matematiken genom att belysa storleksordningen på sjön och göra avståndsbestämningar.
Eget arbete och grupparbete
Genomgående för när elever beskriver att de upplever stimulans i skolan
nämns aktiviteter och ämnen där de själva är aktiva. För långa lektioner,
många läxor och passivitet beroende på att ”det finns inget att göra” medverkar
till elevernas missnöje. I några arbeten omnämns att de får en varierad undervisning och i enstaka arbeten uppfattas undervisningen som enformig. Det är
särskilt två arbetsformer som eleverna tar upp: eget arbete och grupparbete.
Flera grupper uttrycker att det positiva med eget arbete är att det ger utrymme för självbestämmande och valfrihet. Läraren skriver på tavlan vad som
ska göras och sen får eleverna göra sin egen planering.
Elever tar även upp områden de vill påverka vid eget arbete, t.ex. placeringen av var man sitter i klassrummet och möjligheten att ha lektioner utom-
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Planeringen
på svarta tavlan

hus vid fint väder. Österlind211 har intervjuat elever och lärare om vad de ser
som för- och nackdelar med eget arbete. Eleverna i hennes studie ser enbart
positiva aspekter av eget arbete.
• Man får bestämma
• Man lär sig ta ansvar
• Man får lärarens hjälp
• Man får arbete i sin egen takt
Eleverna i hennes studie lyfter liksom i föreliggande studie fram valfriheten vid
eget arbete. En skillnad är att eleverna i Östlinds studie verkar vara nöjda med
att kunna bestämma över ämnenas och uppgifternas ordningsföljd, medan det
ur föreliggande studie framgår att de även vill bestämma över platsen för eget
arbete. I likhet med denna studies resultat visar Forsberg212 i sin avhandling att
eleverna har mycket begränsade möjligheter att påverka undervisningen. En
annan skillnad är att medan eleverna i Östlinds213 studie uttrycker att de får
hjälp av läraren så uttrycks i föreliggande studie varierande uppfattningar. En
del elever uppskattar att de får mycket stöd och hjälp av läraren vid eget arbete
och andra uttrycker att de behöver mer lärarstöd. Ett intressant resultat i
Östlinds studie är hur elevernas sociala bakgrund påverkar deras förhållnings-

211

Östlind, E. (1998)
Forsberg, E. (2000)
213
Östlind, E. (1998)
212

DEN NATIONELLA UTVÄRDERINGEN AV GRUNDSKOLAN 2003

185

sätt. Barn från familjer med rikliga eller goda ekonomiska och kulturella resurser använde eget arbete för att uppnå egna syften och planeringsboken som ett
redskap för att få uppgifter snabbt genomförda. Elever från hem med måttliga
eller begränsade resurser såg eget arbete som ett rättesnöre och att planeringsboken var ett sätt för läraren att kontrollera eleverna.
Eleverna skriver att de arbetar i helklass, halvklass eller med andra klasser.
Ett intressant fenomen är att helklassundervisning, s.k. katederundervisning,
aldrig beskrivs i materialet. En anledning kan vara att helklassundervisningen
har minskat alltsedan 1960-talet. En förklaring kan också vara att helklassundervisningen numera sällan består av lärarens berättelser, genomgångar och
förhör utan i stället används till administration och instruktioner.214 Den
lärarledda helklassundervisningen blir på så sätt otydlig för eleverna.
Den arbetsform som eleverna nämner oftast i grupparbetena, är att de arbetar i grupp eller två och två. Elevernas beskrivningar i föreliggande studie skiljer sig från Granström,215 som visar att andelen av lektionstid som ägnas åt
grupparbete har minskat sen 1980-talet och att det vanligast förekommande
arbetssättet numera är eget arbete. Med underlaget av material för föreliggande
undersökning kan inte avgöras om skillnaden är signifikant. Det är bara i en
liten del av grupparbetena som arbetssättet omnämns och det faktum att eleverna just håller på att arbeta i ett grupparbete när de nämner arbetssätt kan
också ha påverkat elevers utsagor.

Arbeta i par
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En del grupper uppfattar svårigheter med grupparbeten och andra belyser
grupparbetets förtjänster. Fördelar som tas upp är att det är roligare att arbeta i
grupp, det är lättare att lösa uppgifter och man kommer på mer när man samarbetar, samt att man slipper göra alla uppgifter. Nackdelar med grupparbete
som tas upp är samarbetssvårigheter och att eleverna inte får tillräckligt med
stöd och hjälp av läraren under arbetets gång. Det blir mycket lättare att arbeta
med dem man är sams med, eftersom det lätt uppstår ”småbråk” under arbetets gång. Vissa ”tramsar” och andra bestämmer för mycket. Att elever tycker
att det är roligt att arbeta i grupp framgår även av Granströms studie.216 Eleverna upplevde störst utbyte av lektioner där de fick arbeta tillsammans med
kamrater och minst utbyte av genomgångar och katederundervisning. Granström belyser positiva och negativa aspekter av grupparbete som forskningen
visat.217 I likhet med beskrivningarna eleverna ger i föreliggande studie om att
det är lättare att komma på mer och lättare att lösa uppgifter när man samarbetar, krävs det enligt forskningen av ett fungerande grupparbete att det uppstår ett samarbete där gruppens lösning är beroende av samtliga elever. Elevers
svar att man slipper göra alla uppgifter när man gör grupparbeten, tyder dock
på att det ibland inte sker någon samverkan. De ”småbråk” eleverna tar upp
har i forskningen uppmärksammats som att en eller två elever i gruppen gör
jobbet och de övriga lär sig antingen att åka snålskjuts på andra eller får de bekräftelse på sin oförmåga. I likhet med elevers uttalande om att de inte får tillräckligt med stöd och hjälp av läraren vid grupparbete krävs det enligt forskningen tydliga instruktioner, tydliga syften och tidsramar och en tydlig struktur för att grupparbeten ska fungera. Granström218 tar upp fem kritiska punkter som är viktiga att beakta vid grupparbete:
• Otydligt mål och ramar för grupparbetsuppgiften gör att eleverna hanterar
sin osäkerhet genom att t.ex. göra om arbetet till individuella arbeten eller
bråka med varandra.
• Uppgiften måste vara adekvat och rimlig för att alla ska kunna delta.
• Att lära sig samarbeta och tillägna sig demokratiska arbetsformer kräver
träning.
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• Grupparbeten blir ofta ett individuellt arbete eller ett arbete som utförs av
en eller två gruppmedlemmar i stället för ett samarbete där samtliga medlemmar samverkar.
• Gruppsammansättningen är en delikat uppgift liksom att ha tålamod och ge
stöd under processen då gruppen etableras och finner sin egen väg för
arbetet.
Elevinflytande och elevdemokrati
Elever beskriver hur de i flera olika sammanhang vill ha mer inflytande. Det
kan t.ex. handla om att kunna välja mellan olika aktiviteter på rasten, välja
mellan alternativa maträtter eller välja vad man ska arbeta med i klassrummet.
I en del skolor får eleverna inte gå utanför skolgården på rasten och uttrycker
sitt missnöje mot att de inte får göra det. Elvaåringar, som befinner sig i gränslandet mellan barn och ungdom, i skolan behöver egna utrymmen utan lärarens insyn.219 220 Önskan om att få gå utanför skolgården kan vara uttryck för
ett sådant behov. I en annan skola försöker eleverna påverka rektorn så att de
får ha skorna på sig i matsalen och i annan har eleverna invändningar mot ett
beslut om att eleverna inte får tugga tuggummi.

Det är en mycket synd sak och det är tuggummi. Vi får inte ha det för
det är vissa elever som kletar med tuggummi men vi tycker att vi ska få
göra ett test.
Under 1990-talet har elevers inflytande varit föremål för uppmärksamhet i
flera statliga utredningar. Utbildningsdepartementet genomförde en översyn av
elev- och föräldrainflytandet.221 Dessutom tillsatte regeringen en skolkommitté
för att studera elevinflytande.222 I skolans läroplan står följande:
Det är inte tillräckligt att i undervisning förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i
samhällslivet.
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Lite senare i texten, under rubriken ”Skolans uppdrag” kan man läsa följande:
Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.223
I skolans styrdokument markeras elevernas möjlighet att påverka tydligt. Elevens möjlighet att påverka och elevdemokrati är två aspekter av elevinflytande
som studerats.

Elevrådet

I grupparbetena beskrivs flera exempel på skoldemokrati. Klassråd, elevråd och
kamratstödjare är några exempel som tas upp. Elevrådets möjlighet till inflytande betonas i elevernas texter. En del elever verkar dock något luttrade. I ett
arbete formulerar de: ”Vår rektor är mycket bra på att lyssna men sämre på att
hjälpa till att göra något åt det vi tar upp.” Svingby m.fl.224 har bl.a. studerat
klassrådens betydelse och har i likhet med nyss nämnda elever sett att risken är
att de demokratiska arbetsformerna blir till en skendemokrati. Beskrivningar
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av kamratstödjare och olika typer av mobbingteam förekommer också. I Skolverkets allmänna råd225 står:
Att elever görs delaktiga är särskilt angeläget i det förebyggande arbetet.
Elevinflytande kan utövas i t.ex. klass- och elevråd och i den pedagogiska
vardagen. Elever kan t.ex. ingå i antimobbningsteam eller ha uppdrag
som kamratstödjare. För att eleverna skall kunna vara delaktiga måste
de ha kunskap om såväl sina rättigheter som sina skyldigheter.226
Jämförelse av arbetsformer och innehåll
Följande av punkterna från NU-92227 för vad som gynnar den goda skolan,228
framträder som förenliga med elevernas beskrivning i NU-03 av skolans arbetsformer och innehåll som förutsättningar för lärande:

• hålla skolan med sådan utrustning i t.ex. mediotek, bild- och slöjdsalar att
elevaktiva arbetssätt blir möjliga,
• ta tillvara elevernas egna initiativ när de vill vårda sig om sin skola,
• ge skolan regler som formulerats i samråd med eleverna, eventuellt inom ett
elevråd,
Elevernas fokus på att de föredrar arbetsformer och innehåll där de själva är
aktiva kan relateras till de två första punkterna som belyser vikten av att läromedel och utrustning är i gott skick. Även i NU-03 förekommer flera anmärkningar på att datorer inte fungerar och enstaka om att t.ex. läroböcker är slitna
och världskartan i klassrummet är inaktuell. Dock framträder också att eleverna själva är aktiva och upplever aktiviteter som meningsfulla. I flera arbeten
motiverar eleverna ett ämnes eller en aktivitets betydelse utifrån att de lär sig
att konkret göra eller tillverka något och att de ser att de har nytta av denna
kunskap även i framtiden. Att elever vill kunna påverka sin utbildning och
vara delaktiga i beslutsprocesser överensstämmer i båda studierna. En skillnad
är att föreliggande studie tar upp ett större spektrum av företeelser som eleverna vill kunna påverka, inte bara möjligheten att kunna vårda skolan och
formulera regler.
Sammanfattningsvis kvarstår elevernas uppfattning att de själva är aktiva
och involverade i arbetet på skolan över den gångna tioårsperioden.
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5. Sammanfattning och diskussion
Syftet med undersökningen har varit att få ökad kunskap om hur elever ser på
skolan för att kunna medverka till att utveckla skolan utifrån deras perspektiv.
Eleverna i årskurs 5 skildrar skolan i grupparbetet ”Skolan i ord och bild” i
NU-03. Resultatet har jämförts med sådant som gynnar god trivsel och goda
skolresultat enligt eleverna som deltog i nationella utvärderingen 1992,229 för
att se om elevernas uppfattningar har förändrats under de senaste tio åren.
Underlaget för undersökningen har varit 157 grupparbeten som genomförts
i årskurs 5 inom ramen för den Nationella utvärderingen 2003. Ett slumpmässigt urval av 55 skolklassers grupparbeten har studerats. Företrädesvis har
grupparbetet varit samlat i ett häfte bestående av texter, bilder och diagram.
Den teoretiska utgångspunkten vid bearbetning och analys av det insamlade
materialet har varit en narrativ modell.230 Denna innebär dels att utgångspunkten är att elevernas avsikt är att mottagaren ska förstå och känna igen sig i deras beskrivningar av skolan. Dels förutsätts att eleverna väljer ut vad de upplever som viktigt att skildra. Samma teoretiska raster har använts för både bilder
och texter. Av materialet går det inte att utläsa om tolkningen av materialet är
”den riktiga och sanna tolkningen”. För att det skulle vara möjligt hade eleverna även behövt delta i analysprocessen. Vid analysen utkristalliserades beskrivningar av platser i och omkring skolan och förutsättningar för lärande.
I detta avslutande kapitel redovisas först slutsatserna av studien. Därefter
följer en kort diskussion kring resultatet. Kapitlet avslutas med några förslag på
fortsatt forskning.
5.1 God arbetsmiljö, gott socialt klimat och aktiva elever

På frågan om hur eleverna beskriver skolan, framträder tre slutsatser:
Eleverna skildrar sin skola genom att räkna upp vad som finns på olika platser och vilka aktiviteter som förekommer, välja ut och undersöka delar av skolan, samt värdera vad de tycker är bra respektive dåligt i skolan. Grupparbetena
har bl.a. bestått av elevernas texter, teckningar och fotografier. I elevernas redovisningar finns detaljerad information om färger och material samt kvantitativa
uppgifter om bl.a. antal elever och skolans storlek. I materialet ingår även små
intervjustudier och attitydundersökningar som eleverna genomfört.
Eleverna är övervägande positiva i sin beskrivning av skolan.
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Störst vikt har eleverna lagt vid skolans fysiska miljö. Elever lyfter fram betydelsen av att grundläggande fysiska behov, som att kunna äta sig mätt och
uppleva att skolan är en säker miljö, är tillfredsställda. Skolgården beskrivs oftast, därefter följer beskrivningar av skolbyggnader och skolans lokaler. Skolans
omgivning är sällsynt i elevernas redogörelser. Eleverna uppskattar att omge sig
med växter och natur. De betonar också att storleken på skolgård och skolans
lokaler har stor betydelse för att de på ett bra sätt kunna genomföra sina aktiviteter. Av elevernas bilder och uppgifter om elevantalet i skolan respektive klassen, är det lätt att förstå att det blir trångt om utrymmet, särskilt vid aktiviteter
där eleverna är fysiskt rörliga. Eleverna lyfter fram betydelsen av att rummet
släpper in ljus från fönster och att luften är bra. Väggarnas färg har också betydelse för trivseln. Om skolan är renoverad eller om eleverna uppfattar att den
behöver renoveras, liksom skadegörelse, noteras också i arbetena.
Betydelsen av att skolan har ett gott socialt klimat betonas i eleverna arbeten. Eleverna lyfter fram vikten av att blir sedda och att det finns vuxna som
skapar förutsättningar för god stämning och lärande. Centralt för skolans klimat är också att skolan ger tid för klass- och elevråd samt har rutiner för att
motverka mobbing och kränkande behandling.
Eleverna beskriver huvudsakligen aktiviteter där de själva är aktiva och som
de uppfattar som meningsfulla. De uttrycker även starka åsikter om hur de vill
påverka sin situation i skolan och vara delaktiga i beslutsprocesser.
5.2 Tendens på ökad otrygghet och ökat behov av att bli sedd

Resultatet har jämförts med de punkter som gynnar god trivsel och goda skolresultat som kom fram genom NU-92231 för att se om elevernas uppfattningar
har förändrats under de senaste tio åren. Slutsatserna är:
Att elevernas uppfattningar är övervägande överensstämmande i de båda studierna. Eleverna i båda studierna betonar betydelsen av att lokaler är trivsamma
och att utrustning och läromedel är funktionella och välvårdade. De lyfter fram
betydelsen av att skolan har traditioner. Likaså belyses vikten av att elever har
möjlighet att vara delaktiga för att skapa en god fysisk och social miljö.
Materialet visar även tendenser till att en förändring skett under de senaste
tio åren, nämligen
• Att eleverna i den tidigare studien visar fler exempel på hur de själva arbetar
för att skapa en god fysisk miljö, genom t.ex. städdagar.
• Att elever i föreliggande studie profilerar sig som individer. Att elever
uttrycker att de är otrygga i skolmiljön.
231
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5.3 Diskussion

I följande avsnitt diskuteras varför skolgården är den plats som eleverna valt att
berätta mest om, rummets betydelse som den tredje pedagogen samt om skolan verkligen är den goda skolan.
Varför fokuserar eleverna skolgården?
Dominansen av skildringarna av skolgården kan bero på att rasten har en avgörande betydelse för eleverna, både avseende de aktiviteter den kan erbjuda
och avseende det sociala umgänget elever emellan.
Många elever verkar vara mycket nöjda med de aktiviteter som skolgården
kan erbjuda, men det finns även elever som klagar över att det inte finns något
att göra på rasten. Materialet visar ett imponerande utbud av varierande aktiviteter som erbjuds i en del skolor, men man kan undra också om skolgården
egentligen är till för eleverna utifrån utbudet på andra.
Likaså framgår att rasten är en tidpunkt då en del elever lämnas utanför
klassgemenskapen, blir retade eller blir utsatta för mobbing av andra elever.
Elevernas redogörelser visar att skolorna uppmärksammar detta genom bl.a.
kamratstödjare, olika typer av mobbingteam och rutiner när det kommer nya
elever i klassen. Insatserna verkar emellertid inte räcka för att alla elever ska må
bra.
Att vara aktiv i meningsfulla aktiviteter i en positiv social miljö framträder
som avgörande för att eleverna trivs på skolgården och även på övriga platser i
skolan.
Rummet som den tredje pedagogen
En frågeställning som fascinerat mig under arbetets gång har handlat om vilka
tecken eleverna använder för att mottagaren ska förstå att det är en skola. I
elevernas bilder och texter som beskriver byggnader och lokaler är väggar, fönster och golv/markterräng dominerande tecken. I rummen är möbler och inredning vanliga inslag och ibland även växter och gardiner. Det intressanta är att
de här tecknen inte skiljer sig från andra byggnader i samhället. Byggnadernas
färger, ofta gula, röda eller bruna färger utomhus och ljusa färgtoner eller
grundfärgerna inomhus och byggmaterial i tegel eller trä, är inte heller särskiljande för att visa att det är en skola. Genom att ta del av Bjurströms232 skildring av utvecklingen av byggnadsstilar under 1900-talet och framåt och Lind-

232

Bjurstöm, P. (2003)

DEN NATIONELLA UTVÄRDERINGEN AV GRUNDSKOLAN 2003

193

holms233 av utvecklingen av skolgården under historiens gång får man större
insikt om vilka ideologiska och pedagogiska strömningar som inspirerat arkitekterna. Trots det går det inte att se att detta endast kännetecknar skolbyggnaders utveckling.
Kanske är det skolgården som omgärdar skolbyggnaderna som tydliggör att
det är en skola. Glada röster från lek på skolgården, liksom klockan som ringer
in och ut för rast, är ett kännetecken många känner igen sig i.
Klockor framträder som ett kännetecken för skolan. I flera bilder finns en
klocka inritad på skolbyggnaders fasad och klassrumsväggen. Almanackor och
planeringar markerar också tidens gång. Mycket tyder på att skolans tidsuppfattning är linjär med en tydlig början och slut för varje skoldag och arbetsvecka. Tydligt är att tiden också är indelad i för olika aktiviteter. Ofta framträder det som att schemat är gemensamt för alla i klassen, men det finns också
tecken på att olika grupper har olika aktiviteter, liksom att individens planering styr dagen. Kanske håller tidens på att förändras till processtid utifrån den
enskilde elevens planering.
Intresseväckande är att elevernas bänkar/arbetsplatser verkar se ut och
placeras på ett alltmer flexibelt sätt i NU-03 än tidigare. I jämförelse med
Folkessons beskrivning av ett klassrum med ett tydligt markerat fram med
tavlan och katedern,234 framkommer av föreliggande material att klassrummet
håller på att utvecklas till en arbetsplats där eleven och dess aktiviteter står i
centrum. Eleverna i några skolor visar att det finns flera arbetsplatser, en egen
arbetsplats, runda bord att samlas runt och soffor att krypa upp i med en god
bok. De beskriver även att korridoren eller angränsande rum är arbetsrum för
mindre grupper. Klassrummets tydliga avgränsning förefaller att förändras i
riktning mot annorlunda rumsliga lösningar vilket också kan återspeglas i förändringar i klassrumspedagogiken.
Datorn är ett av de vanligaste tecknen i elevernas bilder och texter. Böcker,
papper och pennor nämns mer sparsamt. Det kan ha flera olika anledningar.
En kan vara att datorn är ett relativt nytt hjälpmedel i undervisningen och därför särskilt uppmärksammat. Det kan också bero på att flera elever använder
sig av datorn på sin fritid. Datorn framträder som ”dundermedicin” för skolan.
Detta arbete visar vilken betydelse det fysiska rummets utseende och inredning har för vilka signaler det ger till dem som är i skolan och dess omgivning.
Pedagogiska inriktningar som bl.a. Waldorf-, Montessori-, Freinet- och Reggio
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Emilia inspirerad pedagogik kan ge stor inspiration för att utveckla ”den tredje
pedagogen” i skolan, d.v.s. rummet. För visst är det viktigt att det fysiska rummet signalerar för elever och alla andra människor, att det i skolan pågår verksamheter som visar respekt för eleven och är betydelsefulla för hela samhället.
Är skolan god för alla?
Tydligt är att eleven vill vara i centrum. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att formulera sina tankar och åsikter i olika sammanhang och kunna välja
vad som passar dem. Genom att ta del av elevernas skildringar av skolan lyfts
elevens perspektiv fram. Denna studie visar att det är angeläget att beakta elevernas beskrivningar med stor respekt och seriositet. Eleverna har stor kunskap
och många åsikter om sin skola som måste vara en utgångspunkt för skolans
arbete.
Det visade sig att en grund för lärande är att eleverna känner sig trygga i
skolan och att de får omsorg i form av mat så att de är mätta och blir omplåstrade om de slår sig. Likaså lyfter de fram betydelsen av social gemenskap.
Detta kan ses som en självklarhet för många, men resultaten visar att en hel del
av eleverna inte upplever att detta tillfredsställs. Eleverna har fått lära sig hur
skolans ekonomi begränsar möjligheten att bekosta det eleverna efterfrågar.
Det är viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att utöva
inflytande och ta ansvar i sin skola. Angeläget är att eleverna upplever att
vuxna lyssnar och visar respekt för det eleverna säger. Av elevernas arbeten
framgår att elever ingår i olika grupper som ger eleverna möjlighet till inflytande och ansvar tillsammans med vuxna i skolan. På vilka sätt är det möjligt
att ytterligare utveckla och fördjupa detta demokratiska arbetssätt?
5.4 Fortsatt forskning

Som ett naturligt inslag i arbetet väcks många tankar kring vad som kan vara
intressant att forska vidare om.
Ett angeläget område är att fördjupa den kunskap eleverna gett inom den
nationella utvärderingen. Eleverna har i enkätmaterial lagt ner mycket tid till
att svara på frågor inom flera områden som är relaterade till denna studies resultat. Det skulle därför vara intressant att använda detta material för att ytterligare ta tillvara elevernas tankar, erfarenheter och åsikter.
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nationella utvärdering av grundskolan 2003 (NU-03),
redovisas en fördjupad analys av resultaten i undersökningen i årskurs 5.

Årskurs 5

I denna ämnesrapport inom ramen för Skolverkets

Rapporten är framtagen vid Lärarutbildningen vid Malmö
högskola, som på Skolverkets uppdrag har genomfört
utvärderingen av undersökningen i årskurs 5. De forskare
som genomfört studien svarar självständigt för innehållet
och de ställningstaganden som redovisas i denna
ämnesrapport.
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