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1 Sammanfattning
Den här undersökningen belyser variationen i grundskolans niondeklasser och
baseras på det insamlade datamaterialet från den nationella utvärderingen av
grundskolan 2003. Huvudfrågorna har varit vad som kännetecknar elever i
extremerna av prestationsskalan och hur elever i de båda yttergrupperna fördelar sig över klasser och skolor. Studien omfattar även en enkät rörande organiserandet av klasser och grupper som riktar sig till rektorerna vid de skolor som
ingått i urvalet.
Resultaten visar att en stor andel av eleverna med de högsta prestationsnivåerna avseende kunskaper och värderingar med de mått som använts i NU-studien och elever med de högsta betygen - MVG i svenska, engelska och mate
matik - finns i klasser som helt saknar eller har en mycket liten andel elever
tillhörande det lägre skiktet av betygsfördelningen. En närmare analys av den
grupp av elever (149 elever) som placerar sig allra högst i hela materialet vad
gäller både kunskaper och demokratiska värden som solidaritet och tolerans
mot avvikare, visar att flickorna dominerar kraftigt (89 procent) och att gruppen som helhet visar hög självtillit och målinriktning i sina studier. Det som
något skymmer den ljusa bilden är att flickorna visar relativt sett höga stresstal.
Det finns enligt detta material inga tecken på att det skulle förekomma rena
”elitskolor” i den kommunala grundskolan. Däremot kan man tala om extremt
högpresterande klasser på ett fåtal av grundskolorna. Det är uppskattningsvis
mellan 10 och 15 procents sannolikhet att en elev tillhörande det bästa skiktet
(den bästa tiondelen) vad avser både meritpoäng och de värderingsmått vi
använt, skall återfinnas i samma klass som en elev som ligger mellan 10:e och
20:e percentilen det vill säga förhållandevis långt ner på prestationsskalan.
När klasserna sorteras strikt efter kunskapsresultat på NU-proven är föräldrarnas utbildning, elevernas kulturella kapital, språkbakgrund och gymnasieval
de starkast särskiljande faktorerna. Klasserna skiljer sig också på förväntat sätt
vad gäller lärarnas tjänstgöringstid och lärarnas upplevelse av egen kompetens.
Att döma av svaren från elev- och lärarenkäten är det däremot ingen skillnad i
lärarnas engagemang, stödinsatser eller uppföljning och dokumentation av elevernas resultat mellan klasser med mycket goda kunskapsresultat och klasser som
bedömts ligga allra lägst kunskapsmässigt.
När klasserna sorteras efter skolrelaterade faktorer som trivsel, stress, medbestämmande och arbetssätt framträder i extremerna två diametralt motsatta
mönster - ett ”läroplansnära” mönster (omfattande 13 klasser på nio skolor) och
ett mönster som starkt avviker från läroplanens mål (omfattande 23 klasser på
19 skolor).De variabler där skillnaderna mellan dessa grupper av klasser är störst
är elevernas upplevelse av egen kunskapsutveckling, självtillit och trivsel. Klasser
med det läroplansnära mönstret saknas helt i glesbygdsskolor.
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Studiens fokus på det fåtal klasser som ligger i variationens extremer får dock
inte skymma det faktum att den stora majoriteten av klasserna i urvalet kännetecknas av god trivsel bland eleverna, engagerade lärare och ett arbetsklimat
som främjar lärande och en stabil värdegrund.
Av de 103 rektorer (av 120) som besvarat frågan om gruppering är det
något under hälften som anger att de genomför någon form av nivågrup
pering. Nivågruppering är vanligast i ämnet matematik följt av engelska,
svenska och andra språkval. En genomsnittsberäkning utifrån rektorernas svar
på frågan om gruppering visar att 60 procent av undervisningen sker i helklass,
37 procent i annan gruppering och ca 6 procent individuellt. Av enkäterna
framgår vidare att det är olika från skola till skola vilka faktorer som ligger till
grund för besluten om hur klasserna sätts samman. En stor andel av rektorerna
(86 procent) menar att det är viktigt att blanda eleverna för att åstadkomma en
så rättvis fördelning som möjligt samtidigt som vi ser att elevernas val och skolans profil också har betydelse för klassammansättningen.
Även om rektorerna uttrycker en positiv hållning till att blanda elever för att
åstadkomma en jämn fördelning visar NU-materialet att det på sina håll ändå
uppstår klassgrupperingar med mycket speciella särdrag t.ex. nästan renodlade
pojk- eller flickklasser, klasser med mycket hög andel elever med utländsk bakgrund eller klasser med mycket likartad socioekonomisk struktur. Grannskapsprincipen i kombination med elevernas ökade valmöjligheter gör att boendesegregationen får ett starkt genomslag.
Huvudintrycket från denna studie och andra aktuella undersökningar på
området är att gruppsammansättning och enskilda elevers placering i olika fasta
eller rörliga grupper i många kommuner och skolor sker med litet reflektion
över vilka konsekvenser detta kan få för elevernas totala utveckling, socialt och
studiemässigt. För att minska risken för att sociala faktorer, språklig bakgrund
eller kön skall bli alltför styrande indelningsgrunder är det angeläget att de
ansvariga inom kommunen, rektorer och lärare arbetar mer medvetet med sammansättningen av klasser och arbetsgrupper.
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2 Bakgrund
Denna undersökning berör likvärdighetsfrågan. Alla elever skall gå i en gemensam skola med gemensamma mål och de har alla rätt till en likvärdig utbildning.
Ett starkt stöd för en gemensam skolgång för alla elever är skollagens
4 kap. 3 § :
”Eleverna i grundskolan skall ha en i huvudsak gemensam studiegång, om inte
annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer”
Samtidigt betonas elevers och föräldrars valfrihet:
”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet ”(Lpo 94)
Hur man organisatoriskt löser detta är skolans och ytterst rektors ansvar:
”Eleverna skall fördelas på klasser och grupper enligt beslut av rektorn”
(SFS: 1994 : 1194, 4 kap 4§ )
Enligt grundskoleförordningen ska alltså elever fördelas på klasser och grupper,
men definitionen av vad en klass är har tagits bort. Någon bestämmelse med
bestämda delningstal för organiserandet av klasser har inte funnits sedan det
riktade statsbidraget till skolan upphörde 1991. Valfrihet finns enligt skollagen
endast i förhållande till vilken skola barnet skall gå i. Det finns ingen lagstadgad
rätt för föräldrarna att välja klass eller grupp. De principer för elevsammansättning på skolor som finns uttryckta i nu gällande lagar och förordningar är
närhetsprincipen och valfrihetsprincipen. Båda principerna kommer till uttryck
i skollagen 4 kapitlet 6§ :
”Vid fördelningen av elever på olika skolor skall kommunen beakta vårdnadshavares önskemål om att deras barn skall tas emot vid en viss skola så långt det är möjligt
utan att andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts… ”
Den offentliga skolan innefattar och skall hantera hela landets befolkningsvariation av barn och ungdomar. Detta krav har på senare tid accentuerats genom
ökad mångkulturalitet, stora befolkningsomflyttningar inom landet, handikappmålen och särskoleintegrationen. I forskningsöversikten ”Likvärdighet i
en skola för alla” konstaterar författarna att segregationsproblematiken har lyfts

I regeringens utkast till lagrådsremiss med förslag till ny skollag m.m. föreslås att följande ordalydelse införs under Grundskolans syfte:”Utbildningen skall utforma så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap och ger en god grund för
aktivt deltagande i samhällslivet” ( U2005/5584/S)
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fram kraftigt i skoldebatten under det senaste decenniet från att under 40 år fått
stå tillbaka för föreställningen om en gemensam skola och en sammanhållen
skolform. Man talar om extern segregation som är relaterad till boendestrukturen och intern segregation relaterad till de ökade valmöjligheterna. Dessa innebär bl.a. att skolor kan erbjuda profilerat innehåll och profilerade arbetsformer,
såväl i enstaka ämnen som organisationsform för särskilda klasser. I bl.a. Skolverkets undersökningar om valfrihet har man funnit en ökad intern segregering, en differentiering efter klass och kön, i samband med de olika utbildningsvalen.

2.1 Studier av individer i extremerna av prestationsskalan
Våra kunskaper om de lägst presterande eleverna i grundskolan, oavsett typ av
skolsvårigheter, får sägas vara goda och betydande resurser har under åren
avsatts för forskning och utredningar kring dessa elever. När det gäller de högst
presterande eleverna i grundskolan är situationen en annan. Det finns få
svenska studier och forskningsarbeten om det högst presterande skiktet av
elever i grundskolan. En litteratursökning med sökorden högpresterande eller
begåvade elever och grundskolan som begränsning av sökfältet har givit ett fåtal
träffar. Det finns dock ett antal examensarbeten som särskilt studerat begåvade
elever och deras behov framför allt i ämnet matematik.    
Även om få undersökningar har belyst högpresterande elever som grupp har
studiesituationen för dessa elever fått ökad uppmärksamhet under de senaste
åren.
Inom friskolor och på några gymnasieskolor i landet har man inlett försök
med specialutformade utbildningsalternativ för särskilt begåvade elever10.
I budgetpropositionen för 2003 (Prop. 2002/03:1:15) anslog regeringen medel
Skolverket (2002) Tallberg Broman m.fl Likvärdighet i en skola för alla. Historisk bakgrund och kritisk granskning.
Forskning i fokus nr 3

Att välja skola -effekter av valmöjligheter i grundskolan(1996). Skolverkets rapport nr 109

Emanuelsson, I m.fl.(2000) Forskning inom det specialpedagogiska området. En kunskapsöversikt Skolverkets
monografiserie

I den biografiska litteraturen finns spridda kommentarer kring s.k. duktiga skolflickor. Ett exempel är följande biografiska
anteckning om Karin Boye: ” Den Boye man möter i arkivet, är en annan Boye. En duktig skolflicka med fyra A, två a, sju
AB, två Ba och ett B (i matematik), som gör vad som förväntas av henne – fast med uppenbar ambivalens. Hon ogillade,
menar Camilla Hammarström i sin biografi över Boye, att kristendomsundervisningen framhöll lydnad som främsta dygd
(1997:41), men man får utifrån hennes hospiteringsanteckningar och uppsatser ett intryck av att den duktiga skolflickans
pliktkänslor i så fall höll tillbaka ett inre uppror.

Blomdahl ,L (2001) Den begåvade eleven och dess behov. Examensarbete 10 p. Linköpingsuniversitet

Eriksson, D (2005) Särbegåvade elever i den svenska skolan. Examensarbete 10 p. Linköpings universitet, lärarprogrammet

Wahlberg, G (2004) Begåvade elever i matematik Examensarbete 10 p. Växjö universitet

Bergström, M och Wännström A (2003) Att arbeta med begåvade elever i ämnet matematik. Examensarbete. Luleå
tekniska universitet
10
Ett exempel är försök i Rinkeby med särskilda naturvetarklasser ”science-units” för talangfulla elever, varav flera med
invandrarbakgrund. Ett liknande försök pågår vid Borgarskolan i Malmö.
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för en satsning på att utveckla pedagogiken för de högpresterande eleverna med
följande motivering:
”Europarådet har ställt sig bakom en rekommendation om utbildning för begåvade barn. Rekommendation 1248(1994): On education for gifted children. Frågan har fortsatt att uppmärksammas internationellt och bland pedagoger diskuteras
utvecklandet av en pedagogik som stödjer de högpresterande eleverna att ta ansvar
för den egna kunskapsutvecklingen (…) Frågan om pedagogik för högpresterande
elever har även uppmärksammats vid några lärosäten med lärarutbildning i Sverige. Det är angeläget att utveckla lärarutbildningen så att lärarstudenterna ges
möjlighet att ta del av ny forskning om högpresterande elevers behov av särskilt stöd
(ibid:106,221)”
2.2 Studier av elevsammansättningen och klassbildningsprocessen
i grundskolans år 7-9
Aktuella studier i Sverige och Norden
Våren 1995 genomförde Skolverket en studie ”Finns skolklassen? ” med syftet
att undersöka hur skolan grupperar eleverna och varför man grupperar som
man gör. 11 Här konstaterade utredarna att delningstalen från det gamla regle
rade statsbidragssystemet fortfarande styrde klassernas storlek och föreställningarna hos lärare om vad en klass kan vara. Samtidigt kunde de konstatera en
utveckling där begreppet klass främst är en administrativ term. Det är eleverna
på en klasslista. Eleverna tillbringade skolveckan i olika grupperingar som i
extremfallet aldrig överensstämde med klassens sammansättning. I studien av
30 klasser på 19 skolor framkom att för en fjärdedel av klasserna utgjordes
undervisningsgruppen så gott som aldrig av hela klassen Hälften av klasserna
hade emellertid 70 procent eller mer av undervisningen i hel klass.
I rapporten sägs att lärare och rektorer på föreställningsplanet talar om
jämn fördelning. Det är en blandning av matematisk jämn fördelning, skolans
kontrollbehov (för att undvika motsättningar mellan klasser) och rättvis arbetsbelastning för lärarna. Det finns också ett moment av allsidig social sammansättning men det är mycket få som nämner begreppet. Genomgående finns det
inte några mer djupgående pedagogiska förklaringar till varför jämn fördelning
är bra.
Utredarna drog bl.a. följande slutsats :
”Tecken finns på att omorganisering av elevsammansättning sker situationsanpassat utan att lärare och rektorer har reflekterat över vilka konsekvenserna blir för
elevers liv i skolan och för pedagogisk förnyelse både kort- och långsiktigt.” ( s.78)

11

Finns skolklassen? - en studie av elevsammansättningen i grundskolan. Skolverket 1996
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På Skolverkets uppdrag genomförde Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) år 2000 en kunskapsöversikt för att bidra med kunskaper om
de beslut om grupperingar som fattas i skolan med fokus på matematikutbildning.12 Bakgrunden var den nya situation som uppstod i samband med läro
planerna 1994, och som bl.a. innebar att allmän och särskild kurs försvann i
grundskolan. Man konstaterade här att de resultat som finns om grupperingars
effekter är svårtolkade och inte entydiga:
”Avsikten med grupperingen och principerna för indelning är ofta outtalade och
oklara” (s. 156)
Skolverket genomförde under åren 2001-2002 en kvalitetsgranskning av hur
lusten att lära väcks och hålls vid liv i skolan med särskilt fokus på matematikämnet13.I samband med granskningen genomfördes en lärarenkät som visade att
20-25 procent av lärarna i matematik undervisade eleverna ”grupperade efter
prestationsnivå i stället för blandande klasser” under mesta tiden eller under
flera veckor per termin. Drygt hälften angav att de sällan eller aldrig gör det.
Granskningen visade att syftet med grupperingen var oklar och att man sällan
tog tillvara de möjligheter till alternativa arbetssätt som olika grupperingar gav.14
Våra egna studier av klassvariationen (NU-92 och NU-2003) visar att
avståndet mellan de mest och minst framgångsrika klasserna är betydande sett
utifrån genomsnittligt meritvärde. Variationen mellan klasserna ser dock inte ut
att ha ökat sedan 1992.15 Den variation som beror av skolklasstillhörighet ligger
runt 10 procent vid båda mätningarna 1992 och 2003.
En aktuell norsk studie som belyser klasstillhörighetens betydelse i förhållande till såväl individfaktorer som faktorer på skolnivå är ”Lärmiljöns betydelse
för elevernas utbyte av skolan” som ingår i utvärderingen av den norska läro
planen Reform 97.16 I studien tecknas en bild av skolmiljön vid 49 grundskolor,
lärmiljön i ämnena norska och matematik i 175 klasser i skolår 4 , 7 och 10
samt inlärningsresultat, motivation och trivsel hos runt 4.000 elever. Ett slående
resultat i undersökningen är de stora skillnaderna mellan klasserna i elevernas
genomsnittsprestationer särskilt i de högre grundskoleskolåren. I matematik
förklaras mellan 14 och 17 procent av den totala variationen av klasstillhörig
heten. Studien visar vidare på ett generellt svagt samband mellan skolmiljö och

Skolverket (2000) Elevgrupperingar - en kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning. Skolverkets monografiserie
13
Skolverket (2003) Lusten att lära - med fokus på matematik. Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002. Skolverkets
rapport 221
14
Peter Nyström, Umeå universitet, som studerat matematiklärarnas föreställningar om elevers olikheter och nivågruppering
konstaterar att lärarnas syn på variation (som ett hinder eller möjlighet för lärande) och möjligheterna att hantera och utnyttja
variationen i klassrummet är en viktig faktor för motiven att nivågruppera.
15
repeatuppgiften i matematik visar på en minskning för mellanklassvariansen i förhållande till individvariansen.
16
Imsen,Gunn(2003) Skolemiljö,laeringsmiljö och elevutbytte. En empirisk studie av grunnskolans 4.,7. og 10.trinn. Trondheim. Tapir akademisk forlag
12
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klassrumsmiljö. Skolledningens betydelse gör sig gällande framför allt på skol
nivå. Den dimension som enligt studien visade sig ha stor betydelse för variationen på klassnivå var inte i första hand elevsammansättningen i klasserna utan
”drivet” i undervisningen där god planläggning, ordning och klarhet vad gäller
elevernas arbetsuppgifter ingår som komponenter.
I en annan norsk studie jämfördes de 20 klasserna som fått de bästa läsresultaten i PIRLS 2001 med de 20 klasser som fått de svagaste läsresultaten. Jäm
förelsen visar sammanfattningsvis att klasserna med bäst läsgenomsnitt inne
håller mer av direkt lästräning än klasser med lägst genomsnitt. Forskarna slås
samtidigt av att skillnaderna mellan klasserna vad gäller undervisning och uppföljning av eleverna är relativt små mot bakgrund av de stora skillnaderna i
resultat. Det är exempelvis lika många lärare (ca 50 procent) i båda grupperna
som väljer att ”vänta och se” när en elev släpar efter i läsutvecklingen. Denna
strategi är tveksam i de bästa klasserna men kan vara katastrofal i klasser med de
svagaste läsarna. Forskarna frågar sig om lärarna i de svagaste klasserna är klara
över hur svaga elevernas läsfärdigheter faktiskt är. Resultaten pekar enligt forskarna mot att skolan inte klarar att uppfylla sin roll att utjämna skillnader av
social och kulturell art utan i stället bidrar till en ”Matteuseffekt”17 (s.139)
2.3 Resultat och erfarenheter från forskning om elevgrupperingar
Segregationsfrågan har en förhållandevis lång historia inom svensk skolforskning. Swedner och Edstrand redovisade 1969 en undersökning i Malmö som
visade på förekomsten av en stark social segregation dels mellan olika rektorsområden och skolor och dels mellan olika klasser inom en och samma skola18
Som orsaker till segregationen på klassnivå nämner författarna särskilt familjens
val av bostadsområde och skola. Den viktigaste faktorn ansågs emellertid vara
tillämpning av grannskapsrekrytering till olika klasser framför allt på lågstadiet.
Eftersom man strävar efter att hålla samman klasserna när barnen sedan flyttar
över till mellanstadiet medför detta att en eventuell förekomst av segregation
bibehålls.
Swedners studie följdes upp med en studie av åtta grundskolor i Göteborg
och sju landsortsskolor i Västsverige 1969.19 I Göteborg förekom en påtaglig
social segregation såväl mellan som inom de enskilda skolorna. I landsortskolorna delades eleverna in efter om de åkte skolskjuts eller inte. Vid sidan av den
sociala segregationen fann forskarna också ett påtagligt samband mellan elever-

Matteuseffekt: ”till de som har skall varda givet”
Swedner, H & Edstrand, G.(1969) Skolsgregation-visst finns den! Kommunal skoltidning, nr 4:1969 s. 201-211
Andersson, B-E, Ekholm, M och Hallborg, M.(1970) Skolsegregation. Förekomst och vissa effekter därav.Göteborgs
universitet. Pedagogiska institutionen
17
18
19
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nas studieval eller studieinriktning och i vilken klass de gick.
Arnman och Jönsson har under ett tioårigt forskningsarbete under 70-talet
analyserat segregationen i den svenska grundskolan.20 De visade att skolans sätt
att organisera sin elevupptagning till skolorna och klasserna gjorde att den
befintliga segregationen i boendet fick återverkningar på den sociala sammansättningen inom olika skolor. Även den gruppindelning i skolorna som bygger
på elevernas egna val förstärker denna sociala segregation. Två huvudtendenser i
elevernas skolresultat återkommer i årskurserna 3,6 och 9. För det första kunde
författarna konstatera att skolresultaten, oavsett om de mäts med betyg eller
prov, har ett starkt samband med elevernas sociala bakgrund. Mönstret återfanns i både svenska och matematik och i alla typer av klasser. För det andra
kunde forskarna visa att prestationsnivån i klassen som helhet har ett starkt
samband med klassens sociala sammansättning. Ju mer klassen består av elever
från högre sociala skikt, desto bättre är genomsnittsresultatet för samtliga elever,
oavsett socialgruppstillhörighet. Särskilt intressant i Arnman och Jönssons
studie är deras iakttagelse av skillnader i stabilitet mellan hög- och lågstatus
klasser, eftersom omflyttningen i klasserna har stor betydelse för prestations
nivån. De klasser där sju eller fler elever flyttat ut under ett stadium kallas för
rörliga klasser. I lågstadiet var endast 3 procent av högstatusklasserna rörliga
mot 63 procent av lågstatusklasserna, ett förhållande som kvarstod även under
mellanstadiet. Även lärarna spelar stor roll för stabiliteten i skolsituationen. På
lågstadiet hade lärarna i högstatusklasserna i genomsnitt dubbelt så lång erfarenhet som lärarna i lågstatusklasserna. Samma mönster kvarstod i början av högstadiet.
Sjödin(1991)21 studerade betydelsen av gruppsammansättning dvs betydelse
det har om gruppen består enbart av hög- eller lågpresterande elever. Han visar
att högpresterande elever kan utnyttja gruppen till att förbättra sina prestationer, medan detta inte tycks gälla för lågpresterande elever. Resultaten pekar
på det olämpliga i att genomföra nivågruppering vid klassrumsundervisning.
Sjödin menar att i gruppen högpresterande elever skapas en disjunktiv situation
som innebär att gruppen blir beroende av sin duktigaste medlem. Ju fler
duktiga elever desto större chans att lösa uppgiften. Därför kommer prestationen att öka med gruppstorleken. Om gruppen däremot enbart består av
lågpresterande elever är sannolikheten stor att det uppkommer en konjunktiv
situation, d.v.s. att gruppen får anpassa sig till den svagaste medlemmen. Individernas självförtroende sjunker och resultatet av grupparbetet fungerar som en
självuppfyllande profetia.
Arnman, G & Jönsson, I.(1985) Segregation och svensk skola- en studie av utbildning, klass och boende. Lund. Studentlitteratur
21
Sjödin, S ( 1991) Problemlösning i grupp. Betydelsen av gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp
för grupprodukt och individuell kunskapsbehållning.
20
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Den internationella forskningen kring elevgrupperingar och differentiering
har framför allt sysslat med frågan om fördelar och nackdelar med nivågruppering (eng. tracking, ability grouping). Resultaten visar ingen entydig bild. De
meta-studier som sammanställt resultaten från ett stort antal undersökningar av
frågan, visar att högpresterande elever vinner något på att gå i en ”snabb” grupp
medan elever som presterar på lägre nivå förlorar på att tillhöra en ”långsam”
grupp jämfört med att undervisas i en heterogen grupp.22 Forskarna varnar
dock för att dra några bestämda slutsatser om effekterna av nivågruppering om
man inte samtidigt tar hänsyn till undervisningens uppläggning och innehåll.
Robert Slavin23 sammanfattar forskningsläget vad gäller nivågruppering på
följande sätt :
“Given the antidemocratic and antiegalitarian nature of ability grouping,
the burden of proof should be on those who would group rather than on
those who favor heterogeneous grouping, and in the absence of evidence that
grouping is beneficial, it is hard to justify continuation of the practice”
Garpelin har undersökt klassbildningsprocessen och ungdomars val av förhållningssätt när de hamnar i olika typer av klasser. 24 Studien analyserar på djupet
vad som händer ett 60-tal ungdomar när de splittras från större delen av sina
tidigare klasskamrater för att börja den sjunde årskursen i en ny klass, i en ny
skola. Även om vissa skillnader framträdde mellan klasserna vad gällde fördelningen mellan könen, typ av boende, yrkesfördelningen bland föräldrarna och
andelen elever som är inriktade mot teoretiskt gymnasium var dessa skillnader
betydligt större mellan olika grupper inom vardera klassen än mellan de båda
klasserna.
Klasserna skiljde sig dock i ett väsentligt avseende som enligt Garpelin hade
koppling till lärarnas sätt att styra klassbildningsprocessen. I den ena klassen
styrdes bänkkamratplaceringen av läraren medan eleverna själva fick avgöra
valet i den andra klassen. Klassen där eleverna från början fick stort inflytande
över klassens sammansättning visade en mer harmonisk utveckling med ett
lugn och en klassanda kännetecknad av respekt för varandra men även för läraren och dennes lektionsprojekt. I den andra klassen kännetecknades klassbildningsprocessen av stökighet, otrygghet och en tendens till vi-mot-dom för
hållande i relation till lärarna. Garpelin menar att vuxenvärlden försöker ta
initiativ genom att splittra ungdomar med samma skolursprung i små eller
bräckliga konstellationer, men otryggheten ser ut att följa med i de nya grupper som bildas Han talar om vikten av att vuxenvärlden representerad av skolYates,A (Ed.) (1966) Grouping in Education.Stockholm:Almqvist &Wiksell
Robert E. Slavin, ”Achievement Effects of Ability Grouping in Secondary Schools: A Best-Evidence Synthesis,” Review
of Educational Research, 60, 3 (Fall 1990), p. 494.
24
Garpelin,Anders (2003) Ung i skolan. Om övergångar, klasskamrater, gemenskap och marginalisering. Lund: Studentlitteratur
22
23
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myndigheterna noga överväger hur man går tillväga när man delar upp gamla
klasser och formar nya i samband med stadieövergångar.

3 Undersökningens syfte och uppläggning
NU-materialet erbjuder möjligheter att studera hur prestationsvariationen ser
ut i ett representativt stickprov av grundskolans klasser i år 9. Variationen kan
studeras både på individ- och klassnivå. Den fråga vi vill undersöka är hur tydligt olika mönster träder fram i materialet i variationens ytterkanter. Vi har valt
att på individnivå undersöka elever med de allra bästa studieresultaten (MVG) i
ämnena svenska, engelska och matematik och jämföra dessa med de elever som
ej uppnått målen (EUM) i samtliga dessa ämnen. Vad karakteriserar elever i
extremerna av prestationsskalan utöver betygsresultaten? Ser vi tecken på att de
anser sig själva som framgångsrika eller misslyckade och blir de sorterade in i
särskilda grupper? Bland de högst presterande eleverna har vi valt att särskilt
studera två underkategorier. Den ena underkategorin är de som presterar
mycket bra i skolan mätt utifrån genomsnittligt meritvärde och samtidigt kommer från hem med låg utbildningsnivå. Finns det några gemensamma drag hos
dessa individer eller i deras hemmiljö som gör att de bryter det väl belagda
mönstret att föräldrarnas utbildning är en starkt påverkande faktor för hur väl
man lyckas i sina studier. Den andra underkategorin är de allra högst presterande eleverna i materialet sett till både kunskaper (mätt som meritvärde) och
värden (mätt som svar på attitydfrågor). Vad utmärker denna ”grundskoleelit” i
förhållande till elever som befinner sig en bra bit under genomsnittet? En annan
viktig fråga att belysa är hur elever från de båda ändarna av prestationsskalan
sprider sig över olika skolor/klasser. Finns de samlade på vissa skolor och klasser
i materialet eller är de någorlunda jämt fördelade över det nationella stickprovet?
Föreliggande studie är rent deskriptiv och söker inte förklaringar till de
mönster i variationen som framkommer. För att kunna ta reda på vilka av flera
samverkande faktorer bakom gruppsammansättningen som haft störst betydelse
krävs närstudier av organisationsmönster och beslutsprocesser på den lokala
nivån som inte varit möjliga att genomföra inom ramen för denna undersökning.
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Underlaget för undersökningens fyra delstudier framgår av figur 1

Variation på
individ och klassnivå
Kluster:
avvikande från
läroplanen

Kluster:
i linje med
läroplanen

23 klasser

13 klasser

Extremgrupp:
klas s er lägs ta

Extremgrupp:
klas s er högs ta

N=6
Klasser
Individer

288 klasser
6778 elever
120 skolor

N=6

EUM
N=134

MVG
N=334

V ärden +
merit
N=146

V ärden +
merit
N=149

Figur 1: Undersökningens fyra delstudier

4 Bortfall
I uppgifterna från NU-03 finns ett inte försumbart bortfall .I fråga om den
generella elevenkäten, varifrån vi hämtat huvuddelen av uppgifterna som ligger
till grund för denna undersökning, är bortfallet ca 15 procent. Genom att vi
har tillgång till samtliga elevers ID-data och uppgifter från SCB om genomsnittligt meritvärde i slutbetyget från skolår 9 har det varit möjligt att närmare
analysera meritvärdet hos de elever som avstått från att svara på enkäten. Analysen visar att bortfallsgruppen (360 elever) har ett meritvärde som starkt avviker
från det värde som gäller för gruppen som helhet. Meritvärdet för gruppen som
helhet (medelvärdet) är 206 medan bortfallsgruppen har ett genomsnittligt
meritvärde på 133.
Därtill skall läggas ett internt bortfall (elever som lämnat in enkäten men
inte besvarat alla frågor) som varierar något för varje uppgift men som stabiliserar sig kring 350 elever. En rimlig skattning av det genomsnittliga meritvärdet
för hela bortfallsgruppen (710 elever) räknat över samtliga uppgifter är 165.
Det är viktigt att vid tolkningen av de resultat som presenteras nedan vara
medveten om att NU-03 redan från början alltså arbetar med ett positivt urval

16 INDIVID- OCH KLASSVARIATION

av elever och att det finns en tendens, sett över hela datamängden, att elever
med skolsvårigheter och elever som uppfattar skolan som tung och svår inte
finns med i materialet. Denna problematik att individer med de svagaste resultaten och den lägsta studiemotivationen är dåligt representerade i analysunderlaget är något som alla undersökningar som bygger på enkäter är behäftade
med. Denna brist uppvägs av att vi i denna undersökning har tillgång till bakgrundsdata (betyg och föräldrarnas utbildning) om de individer som ingår i
bortfallsgruppen.

5 Jämförelse mellan individer i extremerna
av fördelningen vad avser bakgrund,
meritpoäng och attityder
Vi har skaffat oss en bild av vad som kännetecknar de elever som ej uppnått
målen respektive fått betyget mycket väl godkänt i samtliga tre ämnen svenska
engelska och matematik. Vi har också närmare studerat de elever som trots
mindre gynnsamma förutsättningar avseende föräldrarnas utbildningsnivå ändå
lyckas mycket väl i skolan mätt med genomsnittlig meritpoäng. Slutligen har vi
studerat de allra högst presterande eleverna sett till både kunskaper och värden
(”elitgruppen”). Studierna ger en uppfattning om hur enskilda elever i variationens ändar upplever skolan, sin egen motivation och tillit till sin egen förmåga
liksom deras uppfattning om lärarna och undervisningen.
5.1 Jämförelse mellan individer i materialet som uppnått mvg respektive ej uppnått målen i svenska, engelska och matematik
För att studera variationen på individnivå har gruppen elever som fått betyget
mycket väl godkänd (MVG) i samtliga tre behörighetsgivande ämnen (i fortsättningen kallad grupp A) jämförts med gruppen som gått ut grundskolan
utan slutbetyg i svenska (sv2 ej medtagna25), engelska och matematik ( i fortsättningen kallad grupp B). Grupp A omfattar totalt 334 elever och i grupp B
återfinns 134 elever.
76 procent av eleverna i grupp A finns i klasser som helt saknar elever som ej
uppnått målen medan 60 procent av eleverna i grupp B finns i klasser med mer
än 5 procent elever som ej uppnått målen (totalt 36 klasser).
I tabellen nedan jämförs de båda grupperna mot ett antal bakgrundsvariabler.
25 Gruppen som läser svenska som andraspråk har i NU-materialet utgjort en alltför liten grupp för att det skall vara
möjligt att göra några säkra uttalanden om dessa elever .
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Observera den stora spridningen i genomsnittligt betygsresultat i gruppen
som ej uppnått målen i svenska , engelska och matematik. Den stora heterogeniteten bland de individer som presterar långt ner på prestationsskalan är ett
återkommande mönster i NU-materialet

Tabell 1: Jämförelse mellan elever med betyget mycket väl godkänd ( grupp A)
och elever som ej uppnått målen ( grupp B) mot ett antal bakgrundsvariabler.
Genomsnittligt meritvärde

Meritvärde

Standardavvikelse

Mycket väl godkänd

301

16,2

Ej uppnått målen

44

31,8

Kön

Pojkar

Flickor

Mycket väl godkänd

37,1 %

62,9 %

Ej uppnått målen

56,0 %

44,0 %

Föräldrars utbildningsnivå

Eftergymnasial utb. mer än 2 år

Förgymnasial

Mycket väl godkänd

69 %

1%

Ej uppnått målen

14 %

15 %

Kulturellt kapital

Mer än 50 böcker hemma

Mindre än 50 böcker hemma

97 %

3%

Mycket väl godkänd
Ej uppnått målen

48 %

52 %

Född i Sverige med utländsk
bakgrund

Själv invandrat

Mycket väl godkänd

3,6 %

5,9 %

Ej uppnått målen

6,7 %

12 %

Etnicitet

Vad säger eleverna?
En närmare analys av elevernas enkätsvar visar att 52 procent av eleverna med
betyget mycket väl godkänd uttrycker att det stämmer mycket bra att de får
den hjälp de behöver i svenska medan knappt var tredje elev (29 procent) av
eleverna som ej uppnått målen ger detta svar. Dubbelt så många grupp Belever som grupp A-elever anser att det stämmer mkt/ganska dåligt att läraren
undervisar bra i svenska. I matematik och engelska finns däremot ingen skillnad mellan grupperna i hur de upplever lärarens undervisning.
Elever med olika slutbetyg i matematik upplever sina möjligheter till inflytande och kommunikation med läraren olika. Ju högre betyg en elev har desto
mindre inflytande och kommunikation upplever hon/han sig ha. Duktiga elever
får ofta arbeta på egen hand medan lärarens tid ägnas åt de svagpresterande
eleverna. Trenden att elever med bättre betyg anser sig ha mindre inflytande
syns över alla tre betygsstegen och är som tydligast mellan elever utan slutbetyg
18 INDIVID- OCH KLASSVARIATION

och MVG-elever. När det gäller elevernas möjlighet att påverka innehållet anger
79 procent av MVG-eleverna och 49 procent av eleverna utan slutbetyg att de
inte alls eller enbart i liten utsträckning kan påverka innehållet i matematik.
Elever utan slutbetyg tycks alltså få en mer individualiserad undervisning som
kräver mycket av lärarens tid och uppmärksamhet. De arbetar i mindre undervisningsgrupper och oftare med andra uppgifter än de som finns i läroboken.
Elever med MVG i slutbetyg tycks arbeta mer självständigt och läroboksstyrt.
Drygt hälften av MVG-eleverna anger att diskussion mellan elever och lärare
förekommer sällan eller aldrig. Motsvarande andel för eleverna utan slutbetyg
är en dryg fjärdedel.
Jämfört med eleverna i grupp A trivs eleverna i grupp B sämre i sin skola och
känner sig oftare störda av andra elever i klassen. En betydligt större andel av
grupp B- eleverna jämfört med grupp A uttrycker att de blir störda av andra
elever i engelska och matematik. I svenska syns inte denna skillnad lika tydligt.
Det framgår tydliga skillnader mellan grupperna när det gäller studieinställning.
73 procent av eleverna i grupp B instämmer i påståendet ”jag ger lätt upp när
skoluppgifterna är svåra” medan motsvarande andel för grupp A-eleverna är
knappt 17 procent. Det är också en klart större andel bland grupp A-eleverna
som instämmer i påståendet ”jag kan lyckas bra i skolan om jag bestämmer mig
för det”
Sammanfattning
Helt i linje med vad andra studier kunnat visa skiljer sig elever som betygsmässigt ligger allra högst i ämnena svenska, engelska och matematik från de som
ligger allra lägst när man ser till flera bakgrundsvariabler som kön, föräldrarnas
utbildning, språkbakgrund och kulturellt kapital i hemmet.
Samtidigt som data tyder på att elever med de lägsta studieresultaten får
mycket uppmärksamhet från sina lärare uttrycker samma elever att de lätt ger
upp inför svårigheter och känner sig störda av andra elever. Enkätsvaren visar
också att de elever som har de allra bästa betygen i större utsträckning än elever
med de lägsta betygen upplever att de saknar inflytande och lämnas ensamma i
studierna.
5.2 Elever med mycket goda studieresultat och låg utbildningsnivå
i hemmet
Vi har också utifrån vårt material haft möjlighet att närmare studera de elever
med mycket goda studieresultat (meritvärde 280 eller högre)26 som kommer
från hem där föräldrarna har lägst utbildningsnivå (gymnasial eller förgymnasial

26

Högsta möjliga meritvärde är 320, dvs MVG i alla 16 ämnen som meritvärdet baseras på
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nivå som högsta utbildningsnivå i hemmet). Föräldrarnas utbildning har enligt
omfattande forskning visat sig vara en av de starkaste påverkande faktorerna för
hur väl man lyckas i sina studier. Detta utsnitt av det totala elevurvalet bryter
alltså detta mönster. Vad går att utläsa ur datamaterialet om denna grupp?
Materialet från dessa individer omfattar 179 elever. Andelen flickor är hög
(76 procent) och det kulturella kapitalet högt (endast 7 procent har mindre än
50 böcker hemma). Andelen elever med utländsk bakgrund är i denna grupp
något högre (12 procent) jämfört med den högst presterande gruppen i hela
materialet där andelen med utländsk bakgrund ligger runt 9 procent. Enkät
svaren visar en mycket ljus bild. 71 procent känner nyfikenhet och lust att lära
och över 80 procent trivs med skolarbetet och lärarna. 90 procent av eleverna
anser att de ”kan lyckas i skolan om de bara bestämmer sig för det” (stämmer
mkt/ganska bra) och endast 7 procent instämmer i påståendet ”jag ger lätt upp
när skoluppgifterna är svåra” (stämmer mkt/ganska bra). Detta skall jämföras
med att hela 73 procent av eleverna som ej uppnått målen anser detta. Över 80
procent säger att de där hemma noga följer hur det går i skolan (stämmer helt/
delvis), gärna hjälper till med läxorna och alltid frågar hur det går på proven.
Resultatet stöds av Skolverkets kvalitetsgranskning 2001-2002 om ”Lusten att
lära” med utgångspunkt från matematikämnet.27 En slutsats från undersökningen är att elever som har en positiv självbild och lever i en miljö som ger
dem stimulans på olika sätt har lättare att få bättre betyg och skaffar sig en
klarare bild av egna styrkor, vilket i sin tur gör dem mer positiva till skolan över
huvudtaget.
5.3 Analys av elever med särskilt framstående resultat vad gäller
både kunskaper och svar på värderingsfrågor jämfört med elever
med svaga resultat
Med särskilt framstående elever menar vi här de individer i materialet som både
har goda betygsresultat och ligger högt på det mått vi räknat fram baserat på
svaren på ett antal värdegrundsfrågor. Hur tänker dessa elever om skolan och
framtiden? Var finns dessa elever? Vi har valt att definiera gruppen framgångsrika elever med hjälp av måtten ”meritvärde” som är summan av de betygsresultat som eleven erhållit som avgångsbetyg från skolår 9 och ett sammanvägt
värdegrundsindex där komponenterna är frågor i generella elevenkäten som
avser ”acceptans av minoritetsgrupper” och ”altruism”, aspekter av det som
inom forskningen brukar benämnas prosocialt beteende.28. En närmare beskriv-

Skolverket(2003) Självkänslan och skolans vardag. Nationella kvalitetsgranskningarna 2001-2002
Hägglund, S och Öhrn, E. ( 1992) Kön, ,utbildningsmiljöer och prosocial utveckling. Rapport nr 1992.2 institutionen för
pedagogik, Göteborgs universitet
27
28
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ning av variablerna, framräknandet av värdegrundsindex och fördelning ges i
bilaga 3. Meritvärdet och det framräknade värdegrundsmåttet har tilldelats
samma vikt. Det bakomliggande argumentet för valet av dessa kriterier är läroplanens starka betoning av både kunskaper och värdegrunden som kriterier för
god måluppfyllelse. Som krav för urval bestämdes att eleven skall tillhöra de 10
procenten med högst meritpoäng och samtidigt de 10 procenten med högst
värde på värdegrundsindex. Totalt 149 elever visade sig uppfylla båda dessa kriterier och kommer i fortsättningen att benämnas ”extremgrupp- hög”. Som
jämförelsegrupp valdes de individer i materialet som både i meritpoäng och värdegrund ligger mellan 10:e och 20:e percentilen d.v.s. en bra bit ner på skalan
för båda variablerna. Gruppen ”extremgrupp –låg” omfattar 146 individer. Vi
har valt att vid denna jämförelse ej räkna in individer med de allra lägsta resultaten i fördelningen (den lägsta tiondelen), då osäkerheten i data för denna
grupp är stor. Bl.a. saknas betygsuppgift i flera ämnen för vissa av dessa elever
av skäl som för oss är okända.
Nedan gör vi en jämförelse utifrån ett antal variabler mellan gruppen
”extremgrupp-låg” och gruppen ”extremgrupp-hög”.
Könsfördelning
Extremgrupp-hög består till nära 90 procent av flickor medan pojkar dominerar
kraftigt i extremgrupp-låg (80 procent).
Föräldrars födelseland
Det finns inga signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller föräldrar
födda i Sverige eller annat land. I båda grupperna är ca 90 procent av föräldrarna födda i Sverige.
Föräldrars utbildningsnivå
Figur 2 och 3 visar en betydande skillnad mellan de båda grupperna vad
gäller både faderns och moderns utbildningsnivå.
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Val av gymnasieutbildning
Skillnaden mellan grupperna vad gäller val av gymnasieutbildning är mycket
stor. Eleverna som tillhör extremgrupp-hög har till övervägande delen valt
naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt program medan extremgrupp-låg
i motsvarande grad valt något av de yrkesförberedande programmen.
Kommuntillhörighet
En analys av kommuntillhörighet för eleverna i de två grupperna visar att
extremgrupp-låg oftare är rekryterade från glesbygd jämfört med de framgångsrika eleverna De framgångsrika eleverna kommer oftare från storstäderna än
eleverna från extremgrupp-låg.
Andra skillnader mellan extremgrupperna som kan vara intressanta och som
kan bidra till att vi ser mönster och förstår sammanhang följer nedan.
Självtillit
I NU-03 har vi bl.a. undersökt elevers självtillit. Två frågor i den andra delen av
den generella enkäten, har använts för att bygga upp variabeln. Den ena frågan
handlar om tendensen att följa med eller våga stå emot kamraterna vid inköp av
ett par jeans och den andra frågan gäller tendensen att gå ifrån eller själv ingripa
när en kamrat trakasseras. Som framgår av figur 4 är skillnaden mellan grupperna mycket stor.
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Figur 4: Fördelning i variabeln ”Självtillit” med avseende på extremgrupper
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Upplevelse av stress
Eleverna har fått besvara frågan: Hur ofta har du haft nedanstående besvär under
det senaste halvåret ? Under frågan finns olika påståenden. Exempel: ”Jag har
haft svårt att somna”, ”Jag har haft huvudvärk”, ”Trött under dagarna”.
Svaren på denna fråga, som mäter upplevelsen av stress hos eleverna, visar att
”extremgrupp-låg” upplever en högre stressnivå än den extremt framgångsrika
gruppen. Betraktar vi däremot skillnader i upplevelse av stress mellan flickor
och pojkar inom de båda grupperna finner vi att skillnaderna är lika stora i båda
grupperna men på olika nivåer.
3
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0

-1

Kön
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Pojke
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N=

Flicka
108

26

Extremgrupp-låg

14

121

Extremgrupp-hög

Figur 5: Fördelning i variabeln ”Stress”. Vi ser en större spridning och en högre
total stressupplevelse inom ”Extremgrupp-låg” men differensen mellan pojkar
och flickor är lika inom grupperna.
Studieinställning
Två påståenden avser att mäta olika aspekter av självbilden i förhållande till
skola och studier vilket vi här valt att kalla studieinställning. Vi använder varje
påstående som en variabel.
1. Jag kan lyckas bra i skolan om jag vill
2. Jag gör det jag måste i skolan, inte mer
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Fördelningen i variablerna för de två grupperna framgår av figurerna nedan.
Figur 6 och 7 visar fördelningarna för respektive påstående.

Figur 6: Fördelning i en variabel som vilar på påståendet: ”Jag kan lyckas bra i
skolan om jag vill”
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En närmare granskning av utfallet visar att en klar majoritet i båda grupperna anser att dom kan lyckas om dom vill. Svaren på frågan skiljer sig alltså
inte särskilt mycket mellan grupperna.

Figur 7: Fördelning i en variabel som vilar på påståendet: ”Jag gör det jag
måste i skolan, inte mer”. Svaren på frågan skiljer sig mycket åt mellan grupperna.
Trivsel och välbefinnande i skolan
I elevenkäten ingår flera variabler som berör elevernas trivsel och allmänna välbefinnande i skolan. Det handlar om relationen till skolan i stort, till lärarna
,kamraterna och skolarbetet. Resultaten visar sammantaget att ”Extremgrupphög” trivs bättre i skolan, hänger med bättre i undervisningen, känner sig mindre mobbade och upplever mindre än övriga elever att de blir orättvist behandlade.
5.4 Var finns eleverna i de båda extremgrupperna?
Hur är spridningen av de elever som tillhör någon av de båda extremgrupperna
( de som fått högst respektive lägst värden när meritvärde och värdegrund vägts
samman) över de 120 skolorna och 288 klasserna?
De totalt 295 eleverna från extremgrupperna finns representerade på 106 av
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de 120 skolorna .45 skolor (eller drygt 40 procent) har minst en elev från båda
grupperna på skolan. I dessa 45 skolor är det 30 klasser som har elever från
båda grupperna och i 10 av dessa klasser finns fler än en elev från de båda grupperna i samma klass.
Hur ofta inträffar det att elever ur båda extremgrupperna går i samma skolor respektive i samma klasser?
•
•
•
•
•

Av de 149 eleverna i extremgrupp-hög går 40 elever på 10 av de 120 skolorna (3 –6 elever per skola)
Av de 146 eleverna i den lågpresterande gruppen går 18 elever på 5 av de
120 skolorna
Ingen skola har fler än 6 elever från någon av extremgrupperna (omfattande
totalt 295 elever)
44 av skolorna har inga elever från extremgrupp-hög i klasserna. På dessa
skolor går 44 elever (c:a 30 procent) från det lägre skiktet
45 skolor har inga elever från det lägre skiktet i klasserna. På dessa skolor
går 65 av eleverna från extremgrupp-hög.

Av sammanställningen ovan kan man dels dra slutsatsen att sannolikheten för
att elever från de båda extremgrupperna skall träffa varandra på samma skola är
hyggligt god medan sannolikheten att de skall mötas i samma klass är mindre.
Vi ser också en svag tendens till att eleverna från extremgrupp-låg är mer
spridda över skolorna och klasserna i urvalet än eleverna från extremgrupp-hög.
5.5 Sammanfattning
Av jämförelserna ovan framgår att de mest framgångsrika eleverna i materialet
enligt skolans måttstockar (Lpo94) har flera gemensamma kännetecken utöver
skolmeriterna. Gruppen består till övervägande del av flickor, de har högutbildade föräldrar, bor företrädesvis i storstad eller större städer och har med få
undantag valt något av de studieinriktade gymnasieprogrammen. Andelen
elever med utländsk bakgrund i gruppen uppgår till ca 10 procent, vilket inte
skiljer sig från jämförelsegruppen. De extremt framgångsrika år 9-eleverna trivs
överlag utmärkt med skolarbetet, lärarna och kamraterna. De är mindre stressade än övriga elever med det mått vi använt, även om skillnaden mellan pojkarnas och flickornas stressupplevelse träder fram också inom denna grupp.
Tendensen att lita på sig själv i pressade situationer t.ex. stå emot kamrattryck
och mobilisera egen kraft i skolarbetet även när det tar emot är också utmärkande drag hos gruppen mycket framgångsrika elever. Ca 40 procent av de mest
framgångsrika eleverna i materialet går i skolor som helt saknar elever tillhörande fördelningens näst lägsta skikt. 63 av de 149 högst presterande eleverna
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går i klasser med minst tre andra elever från samma toppskikt. Mönstret är i
stort sett detsamma för det näst lägsta snittet av fördelningen. Det finns inget
stöd i materialet för att elever från den högst presterande gruppen skulle vara
tillräckligt många på en skola för att man ska kunna tala om ”elitskolor”. Däremot finns det visst fog för att tala om ”elitklasser” på några av skolorna.

6 Enkät till rektorer om organiserande av klasser
och undervisningsgrupper
För att få en bild av om skolklassen fortfarande är ett relevant begrepp, hur
grupper sätts samman på grundskolan samt vilka principer och överväganden
som ligger bakom elevsammansättningen sändes en enkät med 11 frågor ut till
de år 9 skolor (120 stycken) som ingick i urvalet för den nationella utvärderingen 2003 (se bilaga 2). 104 rektorer svarade på enkäten. Nedan följer en
sammanställning av hur rektorerna svarat på ett urval av frågorna.
På frågan om de var anställda som rektor vid skolan då NU-03 genomfördes
svarar 2 av 3 att de var rektor på skolan läsåret 2002/2003.
Grunder för fördelning av elever på klasser
Vid en förfrågan om klasserna i skolår 9 i stort sett har samma fördelning som i
skolår 6 svarar en fjärdedel av rektorerna att så är fallet.Det framgår dock inte
av enkätsvaren varför en fjärdedel av rektorerna väljer att behålla klassammansättningen intakt. Enkäten som rektorerna har besvarat har vidare som syfte att
ge svar på frågan efter vilka kriterier klassammansättningen sker. 71 av de 102
rektorer som besvarat enkäten har tagit ställning till de i frågan angivna kriterierna.
Tabell 2: Rektorernas uppfattning om kriterier för klassammansättning.
Kriterier för klassammansättning
Klasserna organiseras för matematisk jämn fördelning
Det är viktigt att blanda elever
Elevernas eget val har betydelse
Profilering av skolan har betydelse
Åldersintegrering
Klassammansättning styrd av skolskjutsar
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55%
86%
41%
37%
0%
3%

Av enkäterna framgår att det är olika från kommun till kommun och från skola
till skola när det gäller vilka kriterier som rektorerna anser ligga till grund för
hur klasserna sätts samman. En hög andel av rektorerna (86 procent) menar att
det är viktigt att blanda eleverna och mer än hälften säger sig vilja åstadkomma
en matematiskt jämn fördelning (55 procent). Samtidigt ser vi av svaren att
skolans profil också har betydelse (37 procent). Detta kan ju ses som två motstridiga mål. Att blanda elever betyder att man i klassen vill ha elever med olika
bakgrund, intressen och möjligheter att uppnå skolans mål men att skapa särskilda profiler på en skola ökar sannolikheten för att elever med samma intresseinriktning - och som en trolig konsekvens härav, elever av samma kön och
med likartad social bakgrund- skall hamna i samma undervisningsgrupper.
Påverkan från skolstyrelse/nämnd, föräldrar och elever
I enkäten ställdes frågor om kommunens skolstyrelse eller skolnämnd har yttrat
sig för att påverka fördelningen av elever och om det finns dokument på skolan
som behandlar frågan. Helt i enlighet med ansvarsfördelningen är det ett fåtal
skolor, 3 av 100, som enligt rektors utsaga påverkas av politiska beslut fattade i
denna fråga. Frågan om elevsammansättning har endast i undantagsfall behandlats i lokala planer och policydokument på den egna skolan.
Den dominerande uppfattningen bland rektorerna är att föräldrarna inte ges
möjlighet att påverka klassammansättningen. Rektor tillsammans med lärarna
utövar den mesta styrningen över klassernas sammansättning. Det är mycket
ovanligt att rektor enrådigt styr över klassammansättningen. Uppfattningen om
ifall eleverna ska ha något inflytande över klassammansättningen varierar mellan rektorerna. Ungefär lika många rektorer är för som emot att eleverna skall
ha möjlighet att påverka sammansättningen av klasserna.
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Gruppering i undervisningssituationen
Undervisning sker i olika grupperingar. Det visar sig att den andel av undervisningen som sker i helklass varierar över ett stort spektrum. Se figur 8.

Figur 8: Andel av undervisningstiden som sker i helklass
En sammanställning av utfallet visar att 60 procent (standardavvikelse=20 procentenheter) av undervisningen sker i helklass, 34 procent (standardavvikelse=20 procentenheter) i annan gruppering och ca 6 procent individuellt.
Nivågruppering
Bland de skolor som det finns data om (103 skolor) anger 57 av de tillfrågade
rektorerna att de inte använder sig av nivågruppering och följaktligen är det 46
skolor som tillämpar nivågruppering i vissa undervisningssituationer. Av dessa
46 skolor har 7 skolor nivågrupperad undervisning i tre ämnen och 15 skolor i
två ämnen. Matematik dominerar kraftigt bland ämnen med nivågruppering
(se fig.9). Om vi tar frågan till matematiklärarna om nivågruppering i NCMundersökningen 2002 som referenspunkt (drygt häften av matematiklärarna
sade att de sällan eller aldrig nivågrupperar) tyder denna undersökning inte på
någon ökning.29
Skolverket (2000) Elevgrupperingar en kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning. Skolverkets
monografiserie
29
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Figur 9: Ämneskombinationer och antal skolor som tillämpar nivågruppering
I en öppen fråga där rektorerna får yttra sig om gruppering och kriterierna för
gruppering finner vi nedanstående citat:
”Arbete i helklass eller grupper skiftar mellan ämnen”
”Delar på pojkar och flickor vid behov”
”Livskunskap, kön”
”Långsammare elever får mer lärarresurs”
”Lärarförstärkning till tyngre grupper”
”Lärarna fördelar sig efter behovet”
”Nivågruppering”
”Nivågruppering i Ma och Språk”
”Nivågruppering, Könsuppdelning”
”Rektor anger att profilklasser finns”
”Stödinsatser i tunga klasser”
”Tre olika profilval, elever med svårigheter i bästa arbetslaget”
”Utökad lärarresurs vid problem”
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Som framgår av yttrandena ovan anger flera av rektorerna behovet att satsa
extra undervisningsresurser till elever med särskilda behov som grund för gruppering. Rektorernas utsagor om nivågruppering får tolkas med stor försiktighet
då det av svaren inte framkommer hur varaktiga grupperingarna är.

7 Analys av grundskoleklasser med extrema prestationer i NU-materialet- en fallstudie
7.1 Undersökningen – metod och genomförande
För att få en bild av vilka mönster som kännetecknar klasser i variationens båda
ytterändar ombads NU-forskarna att för sina respektive ämnen välja ut de tio
klasser som bedömdes ha uppnått de bästa resultaten i ämnet respektive de tio
klasser som resultatmässigt rankats lägst vad gäller måluppfyllelse.30 Betyg eller
meritvärde fick ej användas som kriterium för urvalet, då bedömningen skulle
vara oberoende av hur lärarna skattar elevernas prestationer. Därefter valdes de
sex klasser ut som över samtliga ämnen bedömts visa högst måluppfyllelse och
de sex klasser som räknat över ämnena fått lägst placering
För klasserna i den lägre änden av variationen är det en mindre andel av föräldrarna som svarat på den tillsända enkäten (mellan 33 och 52 procent svarande)
jämfört med klasserna i den bästa extremen ( mellan 75 och 95 procent svarande). Troligen har de föräldrar som inte svarat generellt sett en mer negativ
inställning till skolan och skolmyndigheter, eller är mindre insatta i sina barns
skolgång, än de som svarat. Detta måste naturligtvis vägas in i tolkningen. För
två av klasserna i den lägst presterande gruppen (klass nr 4 och 5) saknas del 1
resp. del 2 av den generella elevenkäten som bygger på informationen från eleverna.

30

Forskarna fick själva avgöra utifrån vilka resultatmått och kriterier bedömningen och redovisningen skulle genomföras

32 INDIVID- OCH KLASSVARIATION

Utifrån tidigare undersökningar och forskning som jämfört å ena sidan klasser
med många högpresterande elever och å andra sidan klasser med en hög andel
lågt presterande elever uppställdes följande hypoteser:
• Elever från de högst presterande klasserna kommer från hem med hög
social och kulturell standard
• De högst presterande klasserna har en större andel lärare med lärarutbildning och längre lärarerfarenhet
• Elevernas självtillit och självbild i studiesammanhang är lägre i de lägst
presterande klasserna
• Kunskapsmålen har högre prioritet hos lärarna i de högst presterande klasserna
• Föräldrarna till elever i de högst presterande klasserna lägger större vikt vid
elevernas kunskapsinhämtande än föräldrar till elever i de lägst presterande
klasserna.
7.2 Resultat
I bilaga 2 finns en karakteristik av var och en av de utvalda klasserna i båda
ändarna av fördelningen baserad på data från den generella elev- och läraren
käten, föräldraenkäten, skolenkäten, rektorsenkäten samt registerdata.
I tabellen på nästa sida presenteras genomsnittsvärden på ett urval variabler
för de sex mest högpresterande (”högsta”) respektive sex mest lågpresterande
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klasserna (”lägsta”) i urvalet.
Tabell 3. Genomsnitt för ”högsta” och ”lägsta” klasser
Högsta
Andel elever med utländsk bakgrund

Lägsta

7%

26%

Andel pojkar

41%

63%

Medelmeritvärde

257

146

Standardavvikelse för meritvärde

38,2

56,0

Andel som anser att de flesta eller alla lärare är kunniga

9%

16%

Andel som samtalar om läxor och prov varje dag

62%

51%

Andel föräldrar som ej svarat på enkäten

16%

44%

Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning

81%

19%

Föräldrar

Elever		
Andel med minst 200 böcker i hemmet (kulturellt kapital)

79%

19%

Andel som valt teoretiskt gymnasieprogram

66%

22%

Andel som ger upp lätt - instämmer ganska eller mycket

27%

55%

Andel som gör enbart det de måste – instämmer ganska eller mycket

12%

32%

Andel som känt nyfikenhet och lust att lära - instämmer mycket

17%

18%

Medel för ”anser du att det går att lita på andra människor”31

6,62

5,11

varje månad eller vecka

12%

26%

Altruism-hjälp till fattiga länder

47%

29%

Andel som samtalar med läraren om hur det går i matematik-

Lärare		
Andel som har lärarutbildning

96%

88%

Antal år som lärare efter examen

17,1

13,4

Uppfattning om egen ämneskompetens

69%

50%

Brister i ordningen

52%

65%

Vikt vid att eleverna får bra kunskaper

71%

76%

Meritvärde
Som väntat skiljer sig det genomsnittliga meritvärdet betydligt mellan grupperna av klasser. I de lägst presterande klasserna är också spridningen i meritvärde inom klassen klart högre. En jämförelse mellan klasser som ingår i undersökningen och som finns på samma skolor (s.k parallellklasser) visar att det för
några av skolorna i extremmaterialet finns mycket stora skillnader i resultat
mätt som klassens genomsnittliga meritvärde. På en av skolorna (se tabell 4)
med en av de resultatmässigt bästa klasserna i hela materialet med ett genomsnittligt meritvärde på 274 har en av parallellklasserna 190 och en annan klass
195 i genomsnittligt meritvärde. I den andra änden finner vi en skola (se tabell
5) där en av klasserna tillhör gruppen av klasser med de lägsta resultaten
(genomsnittligt meritvärde 146) samtidigt som en av parallellklasserna har ett

31

Medelvärde av svaren på en svarsskala från 0-10.
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genomsnittligt meritvärde på 235. Observera hur väl klassens genomsnittliga
meritvärde samvarierar med måttet på värdegrunden. Resultatet väcker frågor
om hur skolorna delar in eleverna i olika klasser och varför.
Tabell 4: Skola xx med 3 klasser inom extremgrupperna. Medelvärde för meritvärde och z-poäng för värdegrunden
Klass
1
2
3

Antal elever
27
27
26

Merit(m)
274
190
195

Merit( Std)
36
66
52

Värdegrund ( z-poäng)   
0,63
-0,68
-0,16

Tabell 5: Skola xy med 3 klasser inom extremgrupperna. Medelvärde för
meritvärde och z-poäng för värdegrunden
Klass
1
2
3

Antal elever
24
26
26

Merit(m)
176
146
235

Merit(Std)
91
66
57

Värdegrund (z-poäng)
-0,95
-0,84
0,97

Skillnaden i genomsnittligt meritvärde mellan den högst och lägst presterande
klassen på en och samma skola är i dessa två exempel alltså 84 respektive 89
meritpoäng. Om vi lyfter blicken och betraktar det totala materialet på 112
skolor med två eller fler klasser som deltagit i undersökningen är skillnaden i
genomsnittlig meritpoäng mellan ”lägsta” och ”högsta” klass den som framgår
av tabellen nedan.
Tabell 6: Skillnad i genomsnittligt meritvärde mellan lägsta och högsta klass i
genomsnittlig meritpoäng med avseende på antal skolor
Skillnad lägsta - högsta i merit
Under 20 meritpoäng i			
Mellan 20 och 40 meritpoäng i			
Mellan 40 och 60 meritpoäng i			
Mer än 60 meritpoäng			

Anal skolor
60
31
13
8

Först kan vi konstatera att för över hälften av de skolor där flera niondeklasser
ingått i undersökningen är skillnaderna i genomsnittlig meritpoäng mellan klasserna på skolan marginella (mindre än 20 meritpoäng).
Tabellen visar också att det finns en icke ringa andel skolor i materialet
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(21 av 112) där klasserna skiljer sig avsevärt i genomsnittligt meritvärde. En av
skolorna ”sticker ut” på ett anmärkningsvärt sätt vad gäller organisatorisk
differentiering:
Tabell 7:
Klass Antal elever
1
27		
2
22		
3
23

Meritvärde
274
254
178

St
30
26
74

Värdegrund( Z-poäng)
0,81
0,76
-0,24

Skolan har 3 klasser som deltagit i undersökningen. En klass har två elever och
en annan klass har sex elever som hör till de mest framgångsrika individerna i
hela materialet på över 6000 elever. Den tredje klassen på samma skola är en
extremt svag klass med ett genomsnittligt meritvärde på 178.
Enligt den enkät som sänts ut till rektorerna angående grupperingar finns
inga kommentarer från rektor som säger att just den skolan skulle arbeta generellt med selekterade grupper men skolan har nivågrupperat i matematik,
svenska och engelska. Undervisningen sker där till 40 procent i hel klass, 40
procent i grupper och 20 procent i föränderliga grupperingar eller på annat sätt.
Om man jämför hur rektorerna på skolor med liten spridning mellan klasserna (mindre än 40 meritpoängs skillnad mellan lägst och högst presterande
klass) respektive skolor med stor spridning (mer än 40 meritpoängs skillnad)
kommenterat principerna för gruppsammansättning i rektorsenkäten finner
man inga större skillnader - det finns spridda kommentarer om nivågruppering
och profilering i båda grupperna av skolor. Vi kan alltså inte utifrån detta
underlag säga att nivågruppering skulle vara huvudskälet till att klassernas
genomsnittliga meritvärde ser så olika ut på vissa av skolorna.
Övriga mönster
Resultaten från fallstudien visar att alla de undersökta klasserna har sina särdrag
och mönster och i en mening kan varje klass sägas vara unik. Samtidigt finns ett
antal kännetecken som är gemensamma för respektive grupp av klasser och
dessa kan det finnas skäl att uppmärksamma
De sex klasser som når de genomgående bästa resultaten på den nationella
utvärderingens provuppgifter består av elever med likartade bakgrundsförhållanden. Den övervägande andelen av föräldrarna har akademisk utbildning
(mellan 60 och 93 procent) och ett mycket gott kulturellt kapital med det mått
vi använt (antal böcker i hemmet). Eleverna i klasserna med mycket goda studieresultat anger också i högre grad att de ofta (varje månad eller oftare) går på
bio, teater etc. I de bästa klasserna finns en mycket liten andel elever med
utländsk bakgrund (7 procent i genomsnitt jämfört med 13 procent i genomsnitt för hela materialet). I fyra av de sex klasserna med bäst resultat är flickorna
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i majoritet. I två av dessa klasser är flickorna i klar övervikt, 70 procent är
flickor. De högst presterande klasserna är i samtliga fall normalstora med ett
elevantal på mellan 20 och 31 elever. I de högst presterande klasserna har samtliga lärare i klassen med några få undantag lärarutbildning och mellan sju och
20 års erfarenhet av läraryrket. Föräldrarna ställer upp på skolan och känner sig
delaktiga i skolans arbete, även om man här och var också ser uttryck för kravställande och missnöje med det stöd eleverna får i skolarbetet. På ett par av skolorna uttrycker lärarna att rektor inte har tillräckligt höga förväntningar på
lärarnas pedagogiska arbete. Eleverna i de högst presterande niondeklasserna i
vårt urval har till övervägande delen valt något av de studieinriktade, teoretiska
programmen på gymnasieskolan. Studieambitionen kommer också fram i att
dessa elever i betydligt mindre grad än i de lägst presterande klasserna säger att
de ” lätt ger upp vid svårigheter” eller att de ”bara gör det de måste i skolan”.
I de sex lägst presterande klasserna är bilden den motsatta på flera punkter.
Fyra av de sex klasserna med lägst resultat består till övervägande delen av
pojkar. I en av klasserna är 86 procent av eleverna pojkar. Ett par av klasserna
i den lägst presterande gruppen är små (13 resp.14 elever) I två av de sex lägst
presterande klasserna är andelen lärare med lärarutbildning lägre än genom
snittet på urvalsskolorna. Endast en mindre andel av föräldrarna (ca 20 procent)
har mer än gymnasieutbildning. Andelen elever med utländsk bakgrund är
högre (i tre av klasserna 20 procent eller mer) och föräldrarnas kulturella kapital
är lägre. Med undantag av en klass har en mycket liten andel av eleverna valt
något av de studieinriktade programmen på gymnasiet.
Studieinställningen och ambitionen hos eleverna ser också annorlunda ut i
de lägst presterande klasserna. Betydligt fler elever i dessa klasser anger att de
lätt ger upp inför svårigheter och gör bara det de måste i skolan. Ett oroande
resultat är att en betydligt större andel elever i två av dessa klasser jämfört med
eleverna i de högst presterande klasserna, ger uttryck för att de inte litar på
andra människor. Svaren tillsammans väcker frågor om det sociala klimatet i
dessa klasser, även om vi inte har kunnat studera detta närmare.
Även om de bästa klasserna vad gäller det ”sociala kapitalet” har ett klart försteg framför de lägst presterande klasserna i materialet finns en del variabler
som inte skiljer nämnvärt mellan de båda grupperna av klasser och som nyan
serar bilden.
Frågan om nyfikenhet och lust att lära visar stor likhet mellan klasserna i
de båda extremgrupperna. Klasserna i de båda grupperna skiljer sig inte heller
systematiskt åt på frågan ”jag kommer senare i livet att ha nytta av det jag lärt
mig i skolan” Lärarna i de lägst presterande klasserna, med undantag av en
klass, lägger minst lika stor vikt vid att eleverna skall få bra kunskaper som
lärarna i de bäst presterande klasserna. Resultatet stämmer väl med vad som
framkommit i den totala resultatbilden från NU-03, att den övervägande delen

INDIVID- OCH KLASSVARIATION 37

av eleverna i år 9 trivs med skolarbetet och uppskattar sina lärare mycket.
Lärarna i båda extremerna av resultatvariationen trivs bra med eleverna och rektorerna på de skolor som innehåller någon av de allra lägst presterande klasserna
är överlag nöjda med lärarnas ämneskompetens och förmåga att utveckla elevernas kunskaper .I studien har vi begränsat analysen av frågorna till ämnena
svenska, matematik och engelska. På frågan till eleverna om hur kunniga de
uppfattar att lärarna är i dessa ämnen ser vi små skillnader mellan klasserna i de
båda extremgrupperna. Det finns inte någon systematisk skillnad mellan klasserna i hur ofta eleverna får möjlighet att samtala med läraren om hur det går i
ämnet. Klasserna i de båda extremerna skiljer sig inte heller när det gäller den
vikt lärarna lägger vid dokumentation av elevernas resultat. Detta varierar mer
mellan lärarna inom de båda extremgrupperna än mellan lärare i hög- respektive lågpresterande klasser som grupp.
Sammanfattning av klassjämförelsen
Den i många undersökningar väl belagda samvariationen mellan prestation
mätt som resultat på prov och klassens sammansättning med avseende på kön,
utländsk bakgrund och socio-kulturella bakgrund får stöd också i denna analys.
Även intresset för skolan i hemmet samt utbildningsambitioner mätt som elevernas gymnasieval är variabler som tydligt skiljer lågpresterande och högpresterande klasser. En annan av de uppställda hypoteserna som får stöd i de data vi
tittat på handlar om elevernas självbild relativt studier och egna ansträngningar.
Elever i de högst presterande klasserna förefaller av enkätsvaren att döma se en
koppling mellan den egna insatsen och belöningar i skolan i motsats till elever i
de lägst presterande grupperna som i högre grad tenderar att ge upp vid motgångar.
Utöver variablerna ovan är det svårt att hitta gemensamma drag inom respektive grupp av klasser (de som enligt forskarnas bedömningar placerats i kategorierna lägst respektive högst presterande i skolämnena). Varje enskild klass
uppvisar särdrag som sannolikt har mer att göra med elev- och lärarsammansättningen i just den klassen och skolans miljö och anda än med elevernas
genomsnittliga kunskapsstandard som enskild variabel. Det finns inget i dessa
data som ger stöd åt antagandet att lärarnas engagemang, stödinsatser eller uppföljning och dokumentation av eleverna på något systematiskt sätt skulle vara
annorlunda i klasser med mycket goda kunskapsresultat jämfört med klasser
som bedömts ligga allra lägst kunskapsmässigt.

38 INDIVID- OCH KLASSVARIATION

8 Analys av utfallsmönster i extremerna av
nationella utvärderingens klassurval
Flertalet analyser i NU-03 baseras på större elevpopulationer som analyseras på
individnivå i form av genomsnittsvärden. Nationella utvärderingen erbjuder
därutöver en möjlighet att studera variationen på klassnivå genom att vi med
klassen som enhet har tillgång till data från olika håll- föräldrar, lärare, elever,
rektorer. Förutom registerdata om föräldrars utbildning, meritvärde för slutbetygen i år 9, elev- och lärardata finns en stor mängd data på skolnivå som går att
koppla till klasserna.
8.1 Metod
Klusteranalys är en statistisk metod som söker igenom variationen i ett material,
de 288 skolklasserna. Syftet är att finna grupper av sammanhörande indikatorer
som binder samman klasserna i olika s.k. kluster. Metoden är lämplig att
använda när man vill få syn på grupper som sticker ut från det övriga materialet. Proceduren är enkel. Vi har letat upp de enkätfrågor som rimligen kan vara
mått på den aspekt som vi söker och med dessa mått har vi skapat sammansatta
variabler (s.k. indexvariabler) som mäter aspekter som är relevanta att koppla
till skolklassen som ”fall”. Utgångspunkten för valet av variabler har varit att
värdet skall vara möjligt att påverka från skolans sida. Variablerna har alltså
använts för att på statistisk väg gruppera klasserna i homogena grupper eller
”kluster”. Det betyder att grupperna är olika men inom varje kluster är likheten
optimal. Då utvärderingen befinner sig på stort avstånd från den dagliga verksamheten i de aktuella klasserna och vi inte har tillgång till någon mer specifik
kunskap om klasserna och de betingelser under vilka skolorna arbetar kan vi
inte uttala oss om några som helst orsakssamband.Klusteranalysen ger oss heller
inga möjligheter att sortera ut variationen på individ-, grupp och skolnivå.
Metoden tillåter oss endast att visa mönsterlikheter hos ett urval av landets skolklasser i år 9 baserat på enkätdata och nationell statistik. Då grupperna är små
och bortfallet på individnivå till stor del omfattar elever med låga meritpoäng
bör man iaktta mycket stor försiktighet när det gäller att generalisera till riket
som helhet. Med dessa reservationer i minnet ger klusteranalysen ändå visa konsistenta mönster i variationens extremer så att man kan uttala sig om grupper av
klasser med gemensamma profiler.
På nästa sida följer en sammanställning av de variabler och index som har tagits
fram inför klusteranalysen.
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Hemmets attityd
Variabeln hemmets attityd omfattar elevernas inställning till följande tre
påståenden:
De där hemma hjälper mig med hemuppgifter
De där hemma frågar om proven
De där hemma följer hur det går i skolan
Medbestämmande
Variabeln medbestämmande mäter elevernas uppfattning om deras möjlighet
att påverka mer komplexa faktorer i skolans dagliga arbete. Sådana faktorer är:
att bestämma fördelning av tid mellan ämnen,
att bestämma hur proven skall se ut,
att bestämma antal prov,
att bestämma lektionens innehåll.
Stress
Variabeln mäter elevernas upplevelse av stress. Eleverna får reagera på fem situationer utifrån frågan: Hur ofta har du haft nedanstående besvär under det senaste
halvåret? Exempel: ”Jag har haft svårt att somna”, ”Jag har haft huvudvärk”,
”Jag har varit trött under dagarna”.
Trivsel
Variabeln mäter elevernas upplevelse av trivsel. Eleverna får ta ställning till fyra
raka frågor och ge respons på en fyrgradig skala. Frågorna är:
Hur trivs du i din skola? Hur trivs du med andra elever? Hur trivs du med lärarna?
Hur trivs du med skolarbetet?
Arbetssätt (förmedling)
Eleverna får ta ställning till följande frågor:
Eleverna lyssnar, läraren pratar
Läraren pratar och ställer frågor, enskilda elever svarar
Empati (acceptans av långsam elev)
Den fråga som bildar underlaget för variabeln Empati är formulerad på följande
sätt:
Till din klass har flyttat en elev från en annan klass på skolan. Allt du hört om
eleven är att han är långsam och har svårt att hänga med i undervisningen. Vad
skulle du tycka om.
- Att sitta bredvid elev en i ett grupparbete
- Att vara i samma lag som eleven i idrotten
etc.
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En klusteranalys med ovanstående indexvariabler gav 6 kluster som täcker 94
procent av de 288 klasser som deltagit i NU-03

Figur 10: Sex kluster täcker 94 procent av klasserna då klassernas medelvärden
ligger till grund för klusteranalysen.
Antalet klasser och elever i varje kluster framgår av tabell 8 och 9
Tabell 8: Antal klasser i varje kluster
Grupp nr
1
2
3
4
5
6
Totalt

Frekvens
97
128
4
9
13
19

klasser
¨
¨
¨
¨
¨

270

¨
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Tabell 9: Antal elever i varje kluster
Grupp nr
1
2
3
4
5
6
Totalt

Frekvens
2385
3066
97
190
288
403

Procent
37,1
47,7
1,5
3
4,5
6,3

6429

100

Som framgår av figur 10 omfattar två av klustren huvuddelen av klasserna,
medan de övriga klustren, vart och ett med ett litet antal klasser, uppvisar
mönster som på olika sätt tydligt avviker från de stora klustren. I denna studie
som har fokus på variationens ytterkanter är dessa avvikande kluster av särskilt
intresse.
Innan vi presenterar variabelvärdena för de olika klustren av klasser kan det
vara intressant att undersöka hur stor del av klassens arbete i skolan som sker i
hel klass. Det visar sig att det inte finns några signifikanta skillnader mellan
tiden i hel klass för de olika klustren och undervisningen sker ca 60 procent av
tiden i hel klass. Undervisningsgruppernas storleken är jämn mellan olika
skolor och även mellan de 6 klustergrupperna är skillnaderna i antal elever
per undervisningsgrupp mycket liten. Värdet ligger på 22 ± 1 elever/klass.
I figur 11 a och 11 b visas resultatet av beräkningen av medelvärdet för var
och en av de sex klustergrupperna för samtliga sex indexvariabler som använts
för klusteranalysen. Variablerna är Hemmets attityd, Trivsel, Medbestämmande,
Stress, Arbetssätt (förmedling), Empati (acceptans av långsam elev).
Vi vill i ett första steg med hjälp av dessa variabler skaffa oss en översiktlig
bild av de olika klustrade gruppernas egenskaper och därefter i ett andra steg
fördjupa analysen med hjälp av fler variabler. Genom att gå över och arbeta i
z-poäng blir det lättare att jämföra utfallen mellan de olika klustren 32

Genom att visa variabelvärdet i z-poäng ser vi hur gruppen förhåller sig till övriga klasser som deltar i NU-03. Z- poäng
är en z fördelning vilket innebär att värdet 1 betyder att ca 16 procent av elementen ( klasserna) i stickprovet ligger över värdet
1 och då naturligtvis att 84 procent ligger under. På motsvarande sätt betyder z-poäng = 2 att 2 procent ligger över och 98
procent under. Z-poäng = 0 innebär 50 /50 procent och som ett slutligt exempel kan vi då se att z- poäng = -0,5 innebär att
31 procent av stickprovet har lägre värde och följaktligen att 69 procent har ett högre värde.
32
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Figur 11a: Medelvärden uttryckta i z-poäng för respektive klustergrupp för variabler som ligger till grund för grupperingen i kluster
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Figur 11b: Medelvärden uttryckta i z-poäng för respektive klustergrupp för
variabler som ligger till grund för grupperingen i kluster.
Klustergrupp 1 och 2 som omfattar den stora andelen klasser i materialet rep
resenterar genomsnittliga svenska grundskoleklasser utan några framträdande
särdrag.
Betraktar vi kluster 3, som endast består av fyra klasser, finner vi att detta
är en grupp vars mätvärden avviker ”negativt” från medelvärdet i alla 6 variablerna. Särskilt avviker elevernas uppfattning om trivsel i skolan och stress från
medelvärdet men också tolerans, som här representeras av frågan ”acceptans av
en långsam elev”, avviker starkt negativt. Variabeln som beskiver hemmets attityd
ligger även under medelvärdet för hela stickprovet. Grupp 6 består av 19 klasser och 403 elever. Här ser vi ungefär samma profil hos klasserna som i grupp 3.
Elevernas uppfattningar om sin situation i skolan mätt som upplevelsen av medbestämmande är i dessa två grupper av klasser negativt avvikande från medelvär-
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det Betraktar vi sedan grupp 4 som utgörs av 9 klasser och 190 elever kan man
se att ”acceptans av en långsam elev” även här avviker negativt från medel men
i övrigt har eleverna i denna grupp svarat ”positivt”. Kluster 5 utgörs av den
grupp av klasser där eleverna svarat mest positivt. . Här har eleverna hög acceptans av minoritetsgrupper, de trivs bra i skolan och anser sig kunna påverka sin
skolsituation.
Efter denna första presentation av utfallet på de variabler som använts för att
skapa klustren redovisar vi utfallet över de olika klustren för meritvärde och ett
antal variabler från elevenkäten som ej ingått i klusteranalysen. Dessa är:
Värdegrunden
Som centrala dimensioner i begreppet värdegrund har vi valt ”altruism” och
”acceptans av minoritetsgrupper och oliktänkande.” Altruism mäts med frågor
ur elevenkäten av typen ”Om du får bestämma över skattepengar, vad skulle du
helst satsa på?”, där svarsalternativen varierar från bättre fritidslokaler till mer
hjälp till fattiga utvecklingsländer.
Skapandet av variabeln Värdegrund redovisas mer utförligt i bilaga 3.
Kunskapsutveckling
Variabeln mäter elevernas upplevelse av sin kunskapsutveckling och ger eleverna
möjlighet att svara på påståenden av typen:
Jag har känt nyfikenhet och lust att lära.
Jag har fått tänka och arbeta på mitt eget sätt.
Jag har blivit bättre och bättre.
Jag har lärt mig arbeta tillsammans med andra.
Jag har lärt mig lösa problem.
Studieinställning
Variabeln mäter elevernas inställning till studier. Högt värde betyder positiv
inställning till studier. Tre påståenden ligger som grund:
Jag kan lyckas bra i skolan om jag vill.
Jag ger aldrig upp vid svårigheter.
Jag gör mer än det jag måste i skolan.
Konstruktivistiskt arbetssätt
Variabeln mäter elevernas uppfattning om förekomsten av ett s.k. konstrukti
vistiskt arbetssätt som innebär att lärare och elever gemensamt utformar verksamheten i klassrummet. Eleverna får ta ställning till i vilken omfattning tre
typer av aktiviteter äger rum. : ”Läraren och eleverna diskuterar gemensamt”,
”Eleverna arbetar i grupper”, ”Eleverna genomför större arbeten eller projekt”.
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Självtillit
Variabeln består av summan av två enkätfrågor. Den ena frågan gäller om eleven
skall göra som de andra eleverna på skolan och köpa märkesjeans eller köpa billiga märkeslösa jeans och den andra frågan går ut på att ta ställning till en situation där en retsam elev blir mobbad.
8.2 Resultat av klusteranalysen
Över de nio variabler vi arbetat med framträder följande klusterprofiler. Skill
naden mellan klustergrupperna är signifikant för samtliga variabler.
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Figur 12
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Figur 17
Vi har valt att i ett sista steg i analysen också ta in föräldrarnas utbildning.
Föräldrarnas utbildning
Föräldrarnas utbildning (faderns och moderns utbildning) mäts på en sexgradig skala.
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Figur 18: Z-poäng för variabeln Utbildningsnivå hos föräldrarna.
Vi ser här att de flesta grupperna ligger nära medelvärdet. Kluster 3 har lägsta
värdet och kluster 4 har högsta värdet på föräldrarnas utbildning. Skillnaden
mellan klustergrupperna är ej signifikant.
8.3 Sammanfattning av klustrens ”karaktärsdrag”
Klustren 1 och 2, bestående av 97 resp.128 klasser och sammanlagt 5451 elever,
har mätvärden i variablerna som ligger på eller mycket nära medelvärdet.33
Medelvärdet är 0 eftersom vi arbetar med z-poäng eller standardpoäng. Stress
variabeln är den variabel som tydligast skiljer de två stora klustren åt.
Kluster 5 omfattar 13 klasser och 288 elever. Nio av klasserna fördelar sig på
olika skolor medan två skolor ingår med två klasser i detta kluster Sett rakt över
de uppmätta variablerna som ingått i analysen kan man säga att grupp 5 består
av klasser som är framgångsrika sett utifrån de mål som Lpo-94 ställer upp (här
kallat ”läroplansnära” mönster). Eleverna arbetar på ett konstruktivistiskt sätt,
förmedlingspedagogiken tar liten plats och på de variabler som indikerar en
demokratisk värdegrund placerar sig klasserna högt relativt de övriga klasserna.
Betygen ligger något över genomsnittet för samtliga klasser i urvalet och eleverna upplever att de kan påverka sin skolsituation. Eleverna trivs, har en positiv
inställning till skolan och skolarbetet, är målinriktade och ser meningen med
egna ansträngningar.
Kluster 4 som utgörs av 9 klasser och 190 elever visar en likartad bild som
Resultatet med stora kluster som fångar in den övervägande delen av variationen är ett förväntat resultat med den statistiska
metod som använts. Majoriteten av klasserna bör representera de svarsmönster som enkätfrågorna ger, ofta med en dragning
åt mitten. Det fåtal klasser där eleverna visar inbördes konsistenta och avvikande mönster i sina svarsprofiler bildar de övriga
klustren Det är dessa kluster som är av särskilt intresse i denna studie.
33
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kluster 5 vad gäller medinflytande och synen på den egna kunskapsutvecklingen
men med den skillnaden att det i dessa klasser förekommer mer av stress, oro
för om man själv räcker till och mindre tolerans för kamrater som avviker från
mönstret Även om klasserna inom det ”framgångsrika” klustret 5 har flera
grunddrag gemensamma som ovan visats, framträder vid en närmare analys av
det samlade datamaterialet för var och en av klasserna specifika särdrag eller
”profiler”. I en av klasserna med starkt inslag av progressiv pedagogik och stort
inslag av medinflytande präglas elevernas svar av uttryck för självtillit och hög
skattad kunskapsutveckling. Detta återspeglas dock inte i klassens genomsnittliga meritvärde som ligger nära medel för hela klassmaterialet. I en annan klass
med ungefär samma profil vad gäller pedagogik i klassrummet och medinflytande för eleverna är skolresultaten mätt som meritvärde klart högre och mer i
paritet med den höga självtilliten och självskattad framgång i skolarbetet
Kluster 3 och 6 uppvisar på flera variabler negativa avvikelser från de mål
som Lpo 94 ställer upp. Om man vill sammanfatta enkätsvaren från eleverna i
kluster 3 och 6 visar profilerna att de visar liten acceptans av minoriteter, de
vantrivs i skolan, anser sig ha litet inflytande och har en generellt negativ inställning till skola och studier. Skillnaden mellan dessa två klusterframträder framför allt genom att klasserna i den ena gruppen (grupp 3) har svagare kunskapsresultat och upplever starkare stress och mindre trivsel. Kluster 3 och 6, där
indikationerna går i negativ riktning utgör sammanlagt 23 klasser och 501
elever eller 7,8 procent av NU-03 urvalet.34Två klasser på samma skola förekommer i två fall. Det bör framhållas att klasserna även här framträder med
olika individuella profiler. I en klass är elevernas självtillit extremt låg i förhållande till alla andra klasser. Detta i kombination med låg uppskattning av de
egna skolframstegen ger en bild av uppgivenhet. I en annan klass inom klustret
med ungefär samma elevantal är profilen likartad med skillnaden att eleverna
visar större självtillit och skattar sin kunskapsutveckling högre. Här är också det
genomsnittliga meritvärdet högre
Grovt sett kan klustergrupp 5 betecknas som den mest ”läroplansnära”
grupperingen av klasser medan kluster 6 uppvisar ett mönster som på i stort
sett varje punkt är dess motsats. En fråga som inställer sig är om skolor med
klasser som tillhör grupp 5 och 6 är jämnt fördelade mellan olika kommun
typer? En analys visar att fördelning inom klustren uppvisar skevheter i jäm
förelse med hela stickprovets fördelning mellan kommuntyper. Figur 19 nedan
visar fördelningen över hela stickprovet och i figur 20 kan man se fördelningen
i klustergrupperna 5 och 6.

34

Överfört till hela Sverige motsvarar detta ca 7000 elever i skolår 9.
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Figur 19 och 20: Fördelning av klasser i hela stickprovet och i klustergrupperna
5 och 6 avseende kommuntyp.
Man kan konstatera att fördelningen i hela stickprovet och i klustergrupperna
inte överensstämmer. Exempelvis saknas glesbygd helt i grupp 5 och större
städer är överrepresenterade. Vi finner också att i grupp 6 är tätorter överrepresenterade. Ibland kallas också tätort för ”mellanstora kommuner”.
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En intressant iakttagelse är att föräldrarnas utbildning inte står ut som någon
skiljande variabel vid klusteranalysen, där sorteringen av klasser utgått från
skolklimatfaktorer som medinflytande, trivsel och stress. När sorteringen av
klasserna uteslutande grundar sig på kunskapsresultat (se analysen av extremklasser s.29) träder föräldrarnas utbildning tydligare fram som särskiljande
faktor.
8.4 Kommentar till klusteranalysen
Den kombination av svag värdegrundsutveckling, låg trivsel och negativ syn på
den egna kunskapsutvecklingen som förenar flertalet av eleverna i ett litet antal
klasser ingående i urvalet (kluster 3 och 6) väcker frågor om studiemiljön i dessa
klasser. Att elevernas negativa inställning till minoriteter, bristande självtillit och
låga tillit till andra är ett så starkt förenande drag i svaren från elever i dessa
klasser är oroande. Oddsen för att eleverna skall få en god kunskaps- och värdegrundsutveckling är tveklöst sämre i de klasser/skolor i landet, där den samlade
bilden av verksamheten i klasserna signalerar de brister som går att läsa ut ur
materialet för klustren 3 och 6, jämfört med de klasser som ingår i de övriga
klustren.

9 Diskussion
Mycket av vår kunskap om skolan bygger på medeltal och genomsnittsbilder.
Dessa medeltalsbeskrivningar får sitt värde genom att de visar hur systemet rör
sig och kan bilda underlag för beslut på riksnivå. I denna studie är det den variation som finns bakom medeltalen som är huvudintresset.
Internationella jämförelser35 visar att variationen i resultat mellan enskilda
skolor är förhållandevis liten i Sverige samtidigt som variationen inom skolor är
större, ett mönster som vi delar med de andra nordiska länderna. Detta kan ses
som ett naturligt resultat av den sammanhållna grundskolan. Även om tillkomsten av fristående skolor och olika profiler inom den kommunala skolan gör att
skillnaderna på skolnivå tenderar att öka något har vi fortfarande ett av de mest
sammanhållna skolsystemen i Europa. Bilden blir emellertid annorlunda om vi
närmare studerar variationen inom skolorna på individ- och klassnivå. Denna
studie visar att det finns en differentiering av elever inom skolorna. Detta skall
ses mot bakgrund av den forskning som visar att sättet att gruppera eleverna får
till resultat att villkoren för och gestaltningen av elevernas skolvardag kan se
mycket olika ut även när eleverna går på samma skola och undervisas av samma
lärarkollegium. Statens riktlinjer med bestämda delningstal har stegvis mjukats
35

PISA, TIMSS
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upp sedan SSK-utredningen i början av 1980-talet36. Från den senaste läroplans
reformen 1994 är det upp till den enskilda skolan att själv besluta om klassernas
storlek och sammansättning. Dock gäller det som står i skollagens 4 kap. 3 §
om att eleverna skall ha en i huvudsak gemensam studiegång.
Principerna för hur skolan väljer att organisera eleverna i klasser och undervisningsgrupper har härigenom kommit att variera från skola till skola. Den
forskning som har analyserat effekten av olika organiseringsprinciper på elevernas lärande har i huvudsak fokuserat på nivågrupperingens effekter och ger en
svårtolkad bild av kunskapsläget, då variationer i undervisningens innehåll och
uppläggning sällan tagits i beaktande. Det saknas vidare aktuell kunskap på
mikronivå när det gäller hur klasser och grupper organiseras på grundskolan.
De få studier som genomförts pekar på att man ”lagar efter läge” när man grupperar eleverna utan att närmare analysera vilka konsekvenser detta kan få för
enskilda elevers möjligheter till skolframgång. Enligt de uppgifter Skolverket
har tillgång till är skillnaderna i klasstorlek små. En viktig fråga att belysa är om
skolklassen i realiteten finns kvar som ett meningsfullt begrepp, då valfrihet och
flexibilitet i allt högre grad får styra organiserandet av undervisningen. Skolverkets undersökning ”Finns skolklassen?” från 1995 pekade på att det traditionella klassbegreppet är på väg att försvinna och ersättas av ett administrativt
klassbegrepp .Vår egen undersökning där 120 skolor tillfrågats om organiser
andet av grupper och principer bakom klassammansättning visar en i stort sett
oförändrad bild . På många skolor (ca 60 procent) får eleverna fortfarande
huvuddelen (mer än 50 procent) av sin undervisning i ”hel klass”. Individuellt
arbete som schemalagd organisationsform är än så länge en sällsynthet sett utifrån detta material.
Genomgången av variationen i attityder och skolresultat mellan de 288 skolklasser som ingått i urvalet för NU-03 visar att skolklassen består av stabila och
sega mönster som hålls samman av de koder och kulturmönster som i alla tider
präglat institutionen skolan.37 Samtidigt måste man ställa sig frågan om två
elever som råkar befinna sig i klasser i var sin extrem av variationen överhuvudtaget har några erfarenheter av skolan som de kan dela med varandra. Det som
är anmärkningsvärt i materialet är att denna variation här och var också finns
representerad inom en och samma skola (se s.32) På en av skolorna med tre klasser ingående i undersökningen finns i en av klasserna fem elever som tillhör det
absoluta toppskiktet i hela materialet. Samtidigt hör de två andra klasserna till
den grupp av klasser som sett över hela materialet placerar sig allra lägst.
Våra analyser visar vidare att det finns mönsterlikheter hos små grupper av
klasser i materialet som bildar ”familjer” eller kulturkretsar med stor inbördes
SSK ( Skola,stat, kommun) 1989
37 Callewaert se d.o.
36
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släktskap samtidigt som klustren sinsemellan företer stora olikheter. I det material vi kunnat studera i NU-03 med enkla statistiska sambandsanalyser (klusteranalys) framträder ett litet antal klasser (7-8 procent av det totala klassurvalet)
som rena mönsterklasser sett utifrån läroplanens målskrivningar.
På den andra kanten finns ett antal klasser, i ungefär samma proportion, där
många elever uttrycker negativa åsikter om meningen med lärandet och där
arbetsklimatet i stort präglas av missnöje och motstånd. Ställda inför detta
underlag blir våra mycket pragmatiska frågor hur sådana kraftigt positiva och
negativa spiraler skapas och befästs. Det som tydligast skiljer ut de mest framgångsrika klasserna i materialet (kluster 5) kan sammanfattas med ordet
”mening”. Föräldrarna och lärarna får eleverna att se poängen med skolan, att
det lönar sig att arbeta med skoluppgifter och att tycka att det dessutom är
roligt. Föräldrarna uppmuntrar och stödjer elevernas ansträngningar och stöttar
skolan i dess arbete. Bakom finns ofta också en rektor som är närvarande och
”coachar” lärarna. Det finns en samstämmighet i tolkningen av uppdraget, alla
drar åt samma håll. Allt detta bidrar till att hos eleverna frammana en känsla av
kompetens som stärker lusten att lära, uthålligheten och tron på utbildningens
värde för framtiden. En god cirkel har skapats. Omvänt är det bristen på mening
som drar andra skolor in i en negativ utveckling (kluster 3 och 6). Här är vantrivsel och sviktande prestationstillit snarare än lust och kompetensupplevelse
det dominerande stämningsläget.
Våra studier av extrema klasser sorterade efter prestationer på kunskapstest visar
å andra sidan också på förekomsten av klasser och skolor i s.k. tunga och hårt
belastade miljöer (att döma av elevsammansättningen och var skolan är belägen), där lärare stöttade både av föräldrar och rektor genomför ett menings
skapande arbetet som resulterar i att eleverna mår bra , att lärandet står i
centrum och skolan blir ett positivt centrum som arbetar intensivt med att
reparera och bygga upp. Även om inte kunskapsresultaten på dessa skolor når
upp till de nationella kraven arbetar lärarna målmedvetet och engagerat med
både värden och kunskaper och eleverna trivs och uppskattar sin skola och sina
lärare. En slutsats vi drar av de utförda analyserna av klassvariationen är att
skolor och klasser med likartade kunskapsresultat, positivt eller negativt, kan
skilja sig avsevärt från varandra betraktade just som kulturkretsar. Resultatet är
helt i överensstämmelse med Skolverkets nyligen presenterade fallstudie om
skolors olikheter och deras betydelse för elevernas studieresultat38
Skolverkets fallstudie utgör i likhet med denna undersökning av extrema
klasser ett viktigt komplement till det på statistisk, aggregerad nivå funna sambandet mellan skolframgång och elevernas socioekonomiska bakgrund, kön och

38

Skolverket( 2006) Vad gör det för skillnad vad skolan gör
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språkbakgrund. Vilket kulturmönster som tonar fram och blir dominerande i
en given skolklass och hur detta på sikt kommer att påverka både meritpoäng,
värdegrund och trivsel har skolan med dess ledning, lärare och resurspersonal
goda möjligheter att påverka. När vi studerar var de mest framgångsrika individerna och klasserna i materialet finns geografiskt dominerar större städer och
storstad medan individer och klasser i den andra extremen är överrepresenterade i glesbygd. De ekonomiska förhållandena på orten och utbyte och stimulans från andra skolor är faktorer som sannolikt har stor betydelse för en skolas
framgång och behöver bli föremål för mera studier och forskning.
Denna undersökning pekar på att skillnaderna i de avseenden vi mätt mellan
enskilda skolor och skolklasser sett över huvuddelen av materialet fortfarande
är så små att det knappast kan ha någon avgörande betydelse för den enskilde
eleven i vilken specifik skola eller klass hon eller han råkar gå. Det fokus vi i
denna studie lagt på extremerna av variationen får inte skymma det faktum
att de allra flesta grundskolor har nöjda elever, engagerade lärare och ett arbetsklimat som främjar både goda kunskaper och en stabil värdegrund.
Skillnaderna för den enskilde eleven visar sig framför allt och med stor tydlighet i variationens ytterkanter. En tes som ofta framförs inom klassrumsforskningen är att det finns kritiska gränser uppåt eller nedåt som avgör om en positiv eller negativ spiral skall sättas i spel. När en klass, planerat eller
slumpmässigt, kommer att innehålla en ”kritisk massa” av högpresterande
elever ger detta bonuseffekter över hela linjen. På motsvarande sätt ”drabbar”
en kritisk massa av svagpresterande och lågt motiverade elever alla elever i
klassen. Mest sårbara för detta fenomen är elever i brytpunkten vilka i en ”
duktig” grupp kan få ett avsevärt lyft men i en ”svag” grupp riskerar att halka
efter rejält.39
I Skolverkets aktuella analyser om Hur förbättra både kvalitet och likvärdighet
sägs bl a följande:
”variation kan sammankopplas med skillnader i elevers socioekonomiska bakgrund. En sådan effekt kan verka på två olika sätt. För det första kan elevernas
individuella bakgrund påverka deras prestationer. Därtill kommer att den samlade
effekten av alla elevers bakgrund vid en skola också kan påverka enskilda elever. Att
förstå denna samlade effekt är av stor vikt för beslutsfattare som vill ge alla elever
samma förutsättningar för lärande”.( s. 21)
Att elevgruppens sammansättning (s.k. kompositionella faktorer) och faktorer i den omgivande skolmiljön (kontextuella faktorer) har stor betydelse för
individens framgång i skolan bekräftas av Skolverkets nyligen genomförda studie av elevvariationen med utgångspunkt från PISA-databasen 200340
Linchevski,L. Kutscher,B(1998) Tell me with whom you are learning,and i will tell You how much You have learned.
Journal for research in mathematics Education 29(5), 533-554
40
Skolverket(2005) Vad händer med likvärdigheten i svensk skola
39
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Med det stora elevmaterial som ingått i urvalet för NU-03 har vi fått möjlighet att i litet mer detalj studera de allra högst presterande eleverna, en grupp
som inte uppmärksammats så mycket i de flesta av de studier av elevvariationen
på grundskolan som gjorts. Vår genomgång av bakgrund och svarsprofil för de
149 allra mest framgångsrika grundskoleeleverna i urvalet får fylla ut den ”medelvärdesbild” av grundskoleeleven som har starkt fäste i den officiella statistiken
men också i mediebilden av grundskolan. När vi i det här sammanhanget talar
om ”mest framgångsrik” eller ”excellent” avser vi de individer i materialet som i
högst grad uppfyller de mycket ambitiösa mål som är uppställda i läroplan och
kursplaner. Det mest anmärkningsvärda utfallet i studien är flickornas kraftiga
dominans i detta bäst meriterade skikt av grundskoleelever. Om vi till detta lägger vad som i övrigt redovisats om pojkarnas skolresultat inom NU-studien och
andra studier väcker detta frågor kring grundskolans attraktionskraft för pojkar
inom samtliga skikt av variationen. Att det är åtta gånger så många flickor som
pojkar i det absoluta toppskiktet när värdedimensionen räknas in kan knappast
förklaras av grundläggande skillnader i studiebegåvning eller värdebildning specifikt kopplade till kön. Det är svårt att komma från tanken att effekter av olika
behandling och bemötande utifrån könsmässiga kriterier spelar in. Detta är emellertid något som kräver ytterligare studier.
De mest framgångsrika eleverna kommer från skolor av varierande typ, dock
mycket sällan glesbygd, och från olika ekonomiska skikt i samhället. En starkt
förenande faktor är uppbackningen från föräldrarna och det kulturella kapitalet
i hemmet. Det som rakt igenom återkommer i svaren är att dessa individer i
hög grad står på egna ben. De ger i sina svar uttryck för stor självständighet och
självtillit. De verkar varken luta sig mot föräldrarna eller lärarna i sina skolprojekt och de står fria också i förhållande till kamraterna. Det starka instämmandet på frågan ”Jag kan lyckas bra i skolan om jag vill” pekar på att denna grupp
elever ser sig själva som motorn för framgång. Resultatet att dessa elever kännetecknas av god självtillit (eng. self-esteem) bekräftas av forskningen 41:
” Gifted children of all social classes, ethnicity and gender tend to have high global and academic self–esteems. They set realistic expectations for themselves, are willing to risk failure, and can notice their achievements”( p.112)
Hos gruppen högpresterande elever försvinner till stor del de stora könsskillnaderna vad avser värderingar som vi kan se i det stora materialet. Möjligen kan
man avläsa en mer avspänd ”happy-go lucky” attityd till skolan hos pojkarna
som avspeglar sig i en lägre stressnivå. I det absoluta toppskiktet är pojkar och
flickor lika i attityd och livsinställning, pojkarna är bara så mycket färre till
antalet.
Ablard,K.E.(1997) Selfperceptions and needs as a function of type of academic ability and gender. Roeper Review, vol.
20, no 2 pp. 110-16
41
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Det är goda odds för att grundskolan också framgent skall kunna behålla och
skapa en bra miljö för denna positiva del av variationen - de mest högpresterande eleverna. Dessa elever förmår att i den egna framgångens tjänst utnyttja
den ökade friheten och starka tonvikten på det personliga ansvaret som kännetecknar dagens grundskola.
En fråga som har vidare bäring än det individuella perspektivet på denna
elevgrupp gäller hur samhället på bästa sätt skall tillgodogöra sig dessa resursstarka individer? Vad betyder det t.ex. för viktiga sektorer i samhället som vård,
omsorg och skola att i stort sett alla elever som når de mest fullödiga resultaten
efter avslutad grundskola väljer natur, samhälls eller estetiskt program på gymnasiet med siktet inställt på långa högskolestudier?
Ytterligare en varningssignal handlar om de öppna eller dolda sorteringsmekanismer som uppenbarligen är verksamma i grundskolorna. Den analys av
MVG-eleverna respektive EUM eleverna som inledde denna framställning visar
att tre fjärdedelar av MVG-eleverna finns i klasser som helt saknar EUM-elever.
Samtidigt går 60 procent av EUM-eleverna i grupper där mer än 5 procent
eleverna ej uppnått målen. Samma mönster uppträder när vi betraktar var de
mest framgångsrika år-9 eleverna finns i materialet. Ca 40 procent av de mest
framgångsrika eleverna går i skolor som helt saknar elever i fördelningens näst
lägsta skikt. Här finns en antydan till en ”smittoeffekt” - att de duktiga samlas i
särskilda grupper/klasser med stora bonuseffekter för den egna gruppen samtidigt som de svagpresterande med mindre resurser samlas i andra grupper som
vid ett visst antal riskerar att nå den ”kritiska massa” som får en negativ spiral
att sättas i spel. Vår analys visar att det är en hygglig sannolikhet (30-40 procents chans) för att elever som tillhör olika yttergrupper på ”framgångsskalan”
när både betyg och värdegrundsmåttet räknas in, går på samma skolor men
mindre sannolikhet att de hamnar i samma klasser.42 Det vore intressant att närmare studera utvecklingen i det fåtal klasser i materialet som hyser flera elever
från båda extremerna av variationen. De resultat som här har redovisats om
skillnader mellan extremerna i materialet skall läsas mot bakgrund av att den
svagaste gruppen är dåligt representerad i urvalet. Med en bättre representation
av de allra svagaste eleverna skulle de tendenser och skillnader i mönster som
framträder i materialet med stor sannolikhet framstå ännu tydligare.
Att den ”ekologi” inom vilken eleven tillbringar sin skolvardag på ett påtagligt sätt griper in i enskilda elevers upplevelse av skolframgång eller misslyckande torde vid det här laget vara oomtvistat. Den forskning kring segregationseffekter inom grundskolan som refererats i inledningskapitlet bär starkt
vittnesbörd om detta. Detta gör det extra angeläget att ha skärpt uppmärksam-
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het på hur grupper sätts samman. Det tidigare resursfördelningssystemet med
centrala anvisningar om delningstal m.m. syftade till att alla elever skulle få sin
skolgång under någorlunda likartade förhållanden. Boendesegregationen i kombination med grannskapsprincipen upprätthöll ändå mönstret att eleverna skiktades efter bakgrundsförhållanden när de placerades i skolor och klasser.43 Nu
krävs det att alla rektorer men också lärare har insikter om konsekvenserna av
olika sätt att organisera undervisningen. I den enkät där vi frågat rektorer på
NU-skolorna om skolans praxis vid organiserandet av elevgrupper ser vi synnerligen skiftande ideologier. Några väljer att ge både eleverna själva och deras föräldrar stort inflytande över elevsammansättningen i klasser och undervisningsgrupper medan andra (majoriteten) helt avvisar denna idé. På vilka grunder
man väljer den ena eller den andra vägen är oklart. På vissa skolor väljer man att
hålla samman eleverna i klassen enligt klasslistan under i stort sett hela skolveckan, medan andra skolor låter eleverna flyta mellan ett stort antal grupperingar under en och samma vecka. Några rektorer slår oreserverat in på linjen
att nivågruppera eleverna medan andra bestämt avstår från detta. På det retoriska planet uttrycker rektorerna en positiv hållning till att blanda elever för att
åstadkomma en jämn fördelning. I praktiken uppstår ändå på sina håll, vilket
vårt material tydligt visar, klassgrupperingar med mycket speciella särdrag t.ex.
nästan renodlade pojk- eller flickklasser, klasser med mycket hög andel elever
med utländsk bakgrund eller klasser med mycket likartad socioekonomisk
struktur. Det är starka krafter som driver åt detta håll. Starkast verkar boendesegregationen i kombination med grannskapsprincipen som bildar ”järntrianglar”
av föräldrarnas utbildning, ekonomi och boende som är svåra att bryta upp. I
förhållande till dessa strukturella faktorer och effekter av elevernas val har nivågruppering av undervisningen i vissa ämnen sannolikt mindre betydelse som
särskiljande faktor.
I samband med gruppsammansättningar visar aktuell forskning kring lärande
organisationer betydelsen att förena heterogenitet med homogenitet. Gruppens
heterogenitet syftar till att främja idéutveckling och lärande utifrån antagandet
att tes-antites utmynnar i en syntes, det vill säga utveckling. Gruppens homogenitet syftar till att främja kommunikation, beslut och praktiskt handlande.
Detta stöds av Anders Garpelins studie av hur skolklasser bildas, där ungdomarna själva talar om vikten av trygghet men också om behovet av nya relationer för att utvecklas. Det är således av vikt att också i skolan medvetet sätta samman välbalanserade klasser och arbetsgrupper och uttala en öppenhet för de
motsättningar och konflikter som detta också kan föra med sig.
Huvudintrycket från denna studie och andra aktuella undersökningar på
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se Swedner och Edstrand och Arnman och Jönsson s.11-12
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området är att gruppsammansättning och enskilda elevers tillhörighet till olika
fasta eller rörliga grupper i många kommuner och skolor sker ”ad-hoc” med
litet reflektion över vilka konsekvenser detta kan få för elevernas totala utveckling socialt och studiemässigt. Därmed ökar också risken att den sociala och
könsliga uppdelningens strukturer och de indelningsprinciper som svarar mot
dem cementeras. För att det skolsystem som Tage Erlander i sina memoarer
beskrev som ett ”klassamhälle i miniatyr” slutgiltigt skall gå i graven krävs att de
sorteringsmekanismer, öppna eller dolda, som bidrar till att vidmakthålla detta
samhälle utsätts för fortsatt granskning i utvärdering och forskning.
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10 Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning av data från fallstudien av extremklasser
I tabellen på nästa uppslag presenteras genomsnittsvärden på ett urval variabler
för de sex mest högpresterande (”Högsta”) respektive sex mest lågpresterande
klasserna (”Lägsta”) i urvalet. Sammanställningen är baserad på data från den
generella elev- och lärarenkäten, föräldraenkäten, skolenkäten, rektorsenkäten
samt registerdata.
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Högsta/lägsta klass

Högsta 1

Högsta 2

Högsta 3

31

30

22

Andel elever -utl.bakgr.

0,03

0,10

0,18

Andel pojkar

0,42

0,53

0,50

Medel-meritvärd

278,83

223,83

254,32

Standardavvik.mde!

26,35

67,77

26,74

Skolan har krävt - något el. mycket mer än jag klarat av

0,10

0,17

0,14

Hur noga är lärarna med… - de flesta lärarna

0,84

0,57

0,46

Jag lär bäst när jag arbetar ensam - mycket bra

0,16

0,40

0,05

Jag föredrar lärarledda lektioner - andel mycket bra

0,10

0,30

0,00

Oroar mig för att det går sämre - ganska el. mycket

0,29

0,37

0,32

Jag kan lyckas bra i skolan om jag vill - andel mycket bra

0,61

0,63

0,68

Jag ger lätt upp vid svårigheter - stämmer ganska- el. mycket

0,19

0,37

0,32

Jag försöker undvika misslyckanden eller göra fel - andel ganska el. Mycket

0,48

0,60

0,55

Jag gör det jag måste i skolan, inte mer - mycket bra

0,10

0,27

0,00

nytta av det jag lärt mig i skolan Stämmer mycket bra

0,387

0,25

0,571

känt nyfikenhet och lust att lära mig Stämmer mycket bra

0,194

0,267

0,095

Jag har kunnat hänga med i studietakten - andel mycket bra

0,52

0,43

0,33

Du är vald att vara sekreterare för ett möte. - andel skulle säkert klara det

0,45

0,30

0,19

Medel - går att lite på människor

7,29

5,73

6,67

Att vi får bra kunskaper i skolans ämnen - andel alla lärare

0,73

0,54

0,30

Om du får bestämma över skattepengar? - andel hjälp till fattiga länder

0,45

0,32

0,57

Kulturellt kapital - 200 böcker eller fler

0,81

0,67

0,73

Föräld.följer noga hur det går för mig på proven – stämmer helt

0,81

0,73

0,73

Föräld.följer noga hur det går för mig i skolan – stämmer helt

0,77

0,57

0,50

Går på bio etc. - varje månad eller oftare

0,96

0,77

0,86

Trivs med skolarbetet - mycket bra

0,29

0,37

0,23

Andel -teoretiskt program

0,94

0,60

0,59

Antal elever

Totalt elever –skolan

Elever

Elever
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Högsta 4

Högsta 5

Högsta 6

Lägsta 1

Lägsta 2

Lägsta 3

Lägsta 4

Lägsta 5

Lägsta 6

25

28

27

27

24

14

26

26

13

0,04

0,04

0,04

0,75

0,22

0,20

0,13

.

0,00

0,44

0,29

0,26

0,67

0,54

0,86

0,65

0,46

0,62

257,40

257,68

274,44

182,78

179,55

140,36

146,15

174,20

56,50

35,18

36,96

36,33

68,72

38,82

57,93

66,11

82,91

21,48

0,40

0,39

0,35

0,18

0,29

0,33

0,46

.

0,27

0,64

0,48

0,46

0,32

0,29

0,30

0,35

.

0,64

0,12

0,30

0,23

0,65

0,35

0,25

0,46

.

0,46

0,12

0,23

0,15

0,24

0,23

0,13

0,25

.

0,09

0,52

0,37

0,42

0,30

0,39

0,25

0,50

.

0,64

0,52

0,59

0,56

0,57

0,35

0,63

0,58

.

0,55

0,28

0,26

0,19

0,44

0,39

0,50

0,50

.

0,91

0,56

0,56

0,39

0,55

0,52

0,50

0,58

.

0,73

0,20

0,04

0,12

0,26

0,17

0,25

0,48

.

0,46

0,32

0,52

0,32

0,565

0,5

0,333

0,381

0,278

.

0,12

0,2

0,115

0,174

0,15

0,333

0,143

0,105

.

0,16

0,28

0,19

0,26

0,10

0,22

0,21

0,40

.

0,52

0,56

0,72

0,48

0,14

0,44

0,48

0,20

.

6,32

6,63

7,08

4,29

5,20

4,67

4,81

6,60

.

0,52

0,58

0,54

0,48

0,20

0,44

0,20

0,32

.

0,33

0,48

0,68

0,43

0,25

0,38

0,10

0,28

.

0,80

0,96

0,77

0,17

0,14

0,30

0,25

.

0,10

0,60

0,70

0,62

0,74

0,59

0,40

0,52

.

0,91

0,28

0,70

0,27

0,35

0,86

0,44

0,46

.

0,73

0,80

0,71

0,89

0,83

0,68

0,56

0,50

.

0,73

0,04

0,11

0,23

0,52

0,25

0,10

0,21

.

0,09

0,72

0,52

0,62

0,52

0,09

0,30

0,21

.

0,00
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Bilaga 2: Enkät till rektorer

Frågor angående organiserandet av klasser och
undervisningsgrupper
NU-03 ger möjligheter till fördjupade analyser kring några teman som inte fick
utrymme inom huvudrapporteringen från projektet. Ett sådant är analyser av
variationen mellan och inom skolor på individ och gruppnivå. En viktig frågeställning är hur klasser och undervisningsgrupper på skolorna sätts samman och
vilka principer och överväganden som ligger bakom elevsammansättningen.
Vi ber dig därför svara på några frågor som vi kan ha som underlag för en
specialstudie kring detta. Frågorna gäller situationen innevarande läsår och avser
årskurs 9.
Vad händer med dina svar?
De uppgifter som du lämnar skyddas hos Skolverket av sekretesslagen samt av
bestämmelserna i personuppgiftslagen. Statistiksekretessen enligt 9 kap. 4§
sekretesslagen innebär bl.a. att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. I de resultat som redovisas framgår aldrig vad enskilda personer har
svarat.
Beträffande sekretess inom den kommun där du är verksam omfattas den
enskilda enkäten av sekretess endast om det finns någon tillämplig sekretessregel.
Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting enligt samrådsförordningen, SFS 1982:668. Uppgiftsplikt föreligger enligt förordning
(1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet.
Svaren skall vara Skolverket 106 20 Stockholm Att.: Oscar
Öquist tillhanda senast 1 juni
Tack för din medverkan!
På Skolverkets vägnar
Oscar Öquist
Undervisningsråd
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Rektor vid skolor deltagande i NU-03

Frågor angående organiserandet av klasser och
undervisningsgrupper
NU-03 ger möjligheter till fördjupade analyser kring några teman som inte fick
utrymme inom huvudrapporteringen från projektet. Ett sådant är analyser av
variationen mellan och inom skolor på individ och gruppnivå. En viktig frågeställning är hur klasser och undervisningsgrupper på skolorna sätts samman och
vilka principer och överväganden som ligger bakom elevsammansättningen. Vi
ber dig därför svara på några frågor som vi kan ha som underlag för en specialstudie kring detta. Frågorna gäller situationen innevarande läsår och avser årskurs 9. Det insamlade materialet kommer i likhet med tidigare överenskommelse att behandlas konfidentiellt och ingen skola kommer att namnges i
redovisningen av resultaten.
Svaren skall vara Skolverket 106 20 Stockholm att.: Oscar Öquist tillhanda
senast……
Tack för din medverkan!
Oscar Öquist
Frågor angående organisation av klasser
Rektors namn: ......................................................................................
Skolans namn: ......................................................................................
Kommun:..............................................................................................
Verkade du som rektor på skolan läsåret 2002/2003

ja

nej

Har det skett några förändringar vad gäller principerna för elevernas placering i
klasser och undervisningsgrupper mellan lå 2002/2003 och innevarande läsår
ja

nej

Om ja, beskriv i korthet vilka förändringar som vidtagits

.....................................................................................
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Undervisningen i år 7-9 bedrivs numera i många olika gruppkonstellationer
men utgångspunkten är i normalfallet en klassindelning (klasslista). Följande
frågor gäller hur eleverna på klasslistan är sammansatta
1A. Klasserna i årskurs 9 har i stort sett samma sammansättning som i årskurs 6 enligt principen att eleverna skall hålla samman genom skolgången.
ja

nej

(Om ja, gå vidare till fråga 2. Om nej besvara fråga 1 B)
1B. I frågorna nedan – svara med ett eller flera av alternativen om dessa är til�lämpliga på din skola. Markera med kryss det eller de alternativ som mest överensstämmer med förhållanden på din skola.
a. Klasserna har organiserats om för att uppnå matematisk jämn fördelning
(jämn fördelning av antal, kön, elever med utländsk bakgrund eller elever med
behov av stöd)
b. Det har på min skola varit viktigt att blanda elever från olika skolor och
från olika boendemiljöer (allsidig social sammansättning)
c. Elevernas egna val har haft betydelse för hur klasserna är sammansatta
enligt klasslistan
d. Förekomst av s.k. profilering på skolan t.ex. mot idrott eller musik har på
min skola haft en viss styrning på hur eleverna satts samman på klasslistorna
e. Klasserna har organiserats enligt principen om åldersintegrering
f. Klassammansättningen har i stor utsträckning styrts av skolskjutsarna
(reseavstånd till skolan)
2. Finns det några uttalanden eller principer från skolstyrelse/nämnd om hur
man bör sätta samman eleverna på skolan? ja
nej
Om ja, hur är detta formulerat (bifoga gärna dokument)
3. Vem har det avgörande inflytandet över hur klasserna sätts samman på din
skola? (Vanligtvis inför starten i år 7)
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a. Jag som rektor bestämmer enrådigt
b. Beslut om detta tas alltid i samråd med lärarna som får ge synpunkter
c. Eleverna själva deltar i och har inflytande över processen
4. Vilken påverkan har föräldrarna på klassammansättningen ( klasslistan)?
a. Föräldrarna ges möjligheter att påverka vilken klass eleven skall tillhöra i
år 7-9.
b. Föräldrarna ges ej möjlighet att påverka klasstillhörigheten för sitt barn
annat än i mycket speciella fall.
5. Finns det några nedskrivna motiv och principer som skolan tillämpar för
elevsammansättning i klasserna? ja
nej
(bifoga gärna dokument)
Eleverna kan finnas i flera olika grupper under skolveckan beroende på val av
inriktning , studiekurs , alternativ, stödundervisning etc. Nedan följer några
frågor som gäller i vilka gruppkonstellationer undervisningen sker under en normalvecka:
6. Hur stor andel av tiden (under en skolvecka) får eleverna i årskurs 9:
(utgå från arbetsschemat för en niondeklass på skolan)
a). undervisning i helklass ( enligt klasslistan) då flertalet( minst 90%) av
eleverna i klassen undervisas gemensamt utgör …….. % (inbegriper tid då
eleverna grupparbetar inom ramen för schema lagd helklass undervisning)
b). undervisning då klassen är delad enligt schemat (t.ex. 20-grupper) eller
får schemalagd undervisning i andra konstellationer tillsammans med elever
från andra klasser eller årskurser utgör ………%
c). I veckoschemat inplanerat individuellt arbete (eleven arbetar ensam under
lärarens handledning) …… %
I vissa ämnen förekommer att eleverna indelas i grupper efter förkunskaper eller
uppmätta studieresultat. (s.k. nivågruppering)
7a. Förekommer sådan gruppering på din skola ? ja

nej

7b. I vilka ämnen? ……………………………………………………………
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8. Hur förändras organiserandet i undervisningsgrupper över skolåret sett utifrån
den enskilde elevens arbetsschema?
a. Eleven kan finnas i andra grupperingar under en arbetsvecka på hösten jämfört med en arbetsvecka på våren beroende på periodläsning eller
kursutformning ( bortse från byte av slöjdgrupp och elevens val )
b. Grupperingar eleven befinner sig i enligt schemat under en normal
arbetsvecka är i huvudsak desamma sett över hela skolåret (bortse från byte
av slöjdgrupp och elevens val)
9. Resonemang om klass- eller gruppsammansättningen på en skola kan aktualiseras av många olika anledningar. Har något eller några av följande skäl till att
diskutera elevsammansättningen förekommit på din skola under de senaste två
åren. ?
a. Skillnader i klassernas kunskapsresultat generellt sett

ja

nej

b

Skillnader i elevernas prestationer inom ett ämne

ja

nej

c

Konflikter mellan klasser

ja

nej

d

Skillnader mellan bostadsområden inom skolans upptagningsområde
ja
nej
(segregationseffekter)

e

Frågan om organiserandet av ”pojk” respektive ”flick”- grupper i vissa
ja
nej
ämnen

f

Frågan om fördelning av lärare på ”lätta” och ”svåra” klasser/grupper.
ja
nej

Om diskussion kring något av ovanstående förekommit på skolan, vilka ställningstaganden/åtgärder har det resulterat i?
(svara enligt följande exempel : 9a : Könsuppdelning i kemi under ett antal lektioner under våren i nian har diskuterats för att skräddarsy undervisningen utifrån
flickornas intressen och höja motivationen. Inget beslut har tagits. 9a : På grund
av stora resultatskillnader mellan sjuorna på skolan har genomförts en förstärkning
av lärarresursen i två av klasserna till år 8 )
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Bilaga 3: Bakgrund till skapandet av variabeln ”Värdegrund”
För att skapa variabeln ”Värdegrund” har ett antal frågor från den generella
elevenkäten utnyttjats. Den första gruppen av frågor som bygger upp variabeln
”Värdegrund” är avsedd att mäta tolerans mot minoritetsgrupper och oliktänkande. Dessa frågor är bl.a.:
Bör invandrare få hålla möten i skolan?
Bör folk som suttit i fängelse få hålla möten i skolan?
Bör människor med AIDS få hålla möten i skolan?
Skulle du vilja ha invandrare som grannar?
Svarsalternativen är dikotoma dvs. man kan bara svara ja eller nej
Av sex frågor enligt ovan har ett index skapats kallat ”Tolerans”.
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Figur 1: Fördelningen i variabeln ”Tolerans”.

Nästa grupp av frågor som ingår i ”Värdegrund” syftar till att mäta altruism.
Dessa är:
Du skall sälja tre lotterier, vilket?

INDIVID- OCH KLASSVARIATION 67

Svarsalternativen är:
”trivsellotteriet”- för att ordna trivselrum
”kamratlotteriet” - för att kunna hjälpa elever
”flyktinglotteriet”-för att hjälpa flyktingbarn

Om du får bestämma över skattepengar?
Svarsalternativen är:
Bättre fritidslokaler för oss ungdomar
Bättre barnomsorg
Mer hjälp till fattiga utvecklingsländer

Om du vinner en större penningsumma - ändamål?
Svarsalternativen är:
Inredning i uppehållsrum
Handikappsvänlig skola
Talböcker för synskadade
Det minst altruistiska alternativet har fått värdet 1 och det mest altruistiska
alternativet har fått värdet 3.
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Ett index ”Altruism” skapas av de tre frågorna. Fördelningen i variabeln framgår
av figur 2:
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Figur 2: Fördelning i variabeln Altruism
Två ytterligare frågor på toleranstemat har tagits med i variabeln ”Värdegrund”.
Frågorna har förekommit i ungefär samma form i NU92, UG95 och nu NU03. Den ena frågan med underfrågor har den utformning som visas här nedan.
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T ill din klass har flyttat en elev fr ån en annan klass på skolan. A llt du hör t om eleven är att han är
långsam och har svår t att hänga med i under visningen. V ad skulle du tycka om…
Jag skulle
absolut inte
vilja göra det
q

Jag skulle
knappast vilja
göra det
q

b) Att vara tillsammans med eleven på
fritiden

q

q

q

q

c) Att arbeta tillsammans med eleven i
ett grupparbete

q

q

q

q

d) Att vara i samma lag som eleven i
idrotten

q

q

q

q

e) Att sitta bredvid eleven i klassrummet

q

q

q

q

f) Att vara tillsammans med eleven på
håltimmarna

q

q

q

q

a) Att sitta bredvid eleven i matsalen

Jag skulle nog
Jag skulle
kunna göra
mycket väl
det
kunna göra det
q
q

En motsvarande fråga gäller en elev som tillhör en sexuell minoritet och respondenterna får ta ställning enligt samma skala som ovan. Frågorna korrelerar
mycket väl med varandra vilket tyder på att de vilar starkt på vissa grundläggande attityder gentemot individer som avviker mot majoriteten. Ett index skapas av var och en av de två toleransfrågornas underfrågor.
Fördelningen i de två indexen framgår av figurerna 3 och 4.
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Figur 3: Acceptans 1
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Den sammansatta Variabeln ”Värdegrund” har fördelningen som visas i figur 5
nedan.
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Figur 5: Variabeln ”Värdegrund”.
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Den här rapporten ingår i en serie planerade fördjupade analyser av det
material som samlats in i Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan år 2003. Rapporten belyser vad som kännetecknar eleverna och
elevsammansättningen i de skolklasser från år 9 i urvalet som har de
högsta och lägsta betygs- och provresultaten. Den anknyter därigenom till
likvärdighetstemat som behandlats i flera studier från Skolverket på senare tid. Rapporten vänder sig i första hand till skolansvariga på statlig,
kommunal och lokal nivå.

