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Inledning
Idag vet vi att pojkar har sämre resultat i skolan än flickor och att flickor är mer
stressade än pojkar. Resultaten gäller på gruppnivå, för självfallet har även flickor
svårt att nå målen i skolan och också pojkar kan känna sig stressade. Hos både
flickor och pojkar är behovet av ett gott samspel med läraren betydelsefullt för att
ge mental energi, stimulans, stöd och trygghet i lärandet.
I sex konferenser under 2010 och med sammanlagt 1 000 deltagare, ville Skolverket stimulera till en diskussion om bland annat motivation, elevers lärande,
lärares lärande, rektors pedagogiska ledarskap och föräldrasamarbete. Några av de
utmaningar som skolpersonalen dagligen möter i sitt arbete och som också utgör
en del av skolors arbete med hälsofrämjande skolutveckling.
Som en röd tråd genom varje föreläsning går betydelsen av att som lärare
kunna kommunicera sitt ämne på ett kvalificerat sätt. En del av detta är att som
lärare skapa en relation till eleven för att eleven ska bli motiverad men också att
skolarbetet måste kännas meningsfullt och begripligt. Ju mer ”det är på riktigt”,
ett begrepp som lyftes fram på konferensen, ju lättare är det för eleven att bli motiverad – när ingen motivation finns.
Vid konferenserna föreläste de olika talarna i 30-35 minuter och deltagarna
satt vid runda bord, med vita dukar, blommor och frukt - allt för att få igång ett
reflekterande kring det som sagts vid de olika föreläsningarna.
Artiklarna i denna dokumentation bygger på föreläsningarna men en del tillägg
har också gjorts i efterhand. Under knappa trettio minuter hinner en föreläsare
enbart nudda vid vissa frågeställningar och perspektiv. Så har till exempel artikeln
om ”Synligt lärande – undervisningsprocessen gör skillnad” utökats med ytterligare perspektiv, eftersom forskaren John Hatties bok Visible Learning kan vara
intressant för lärare och rektorer att ta del av. Boken, som är ett resultat av femton
års forskning, är den hittills största översikten om hur olika faktorer påverkar
elevers studieresultat.
På konferensen fanns också två lärande exempel, Bäckagårdsskolan, Malmö och
Kråkbergsskolan, Luleå. Om dessa går att läsa på Skolverkets webbplats.
Konferenserna fick mycket fin utvärdering och trots att vi anordnade fler
konferenser än vi från början tänkt, räckte inte platserna till. Vi hoppas därför att
denna dokumentation med sina artiklar istället ska stimulera till många diskussioner ute i de olika verksamheterna. Efter varje artikel finns en fråga för att inspirera
till vidare reflektioner: Vad gör vi på vår skola åt könsskillnader i resultat? Hur ser
vi på motivationens betydelse? Hur ser den skolrelaterade stressen ut på vår skola?
Vilket förhållningssätt har vi till föräldrar?
Rapporten är skriven av Agneta Nilsson, undervisningsråd på Skolverket och
värdefulla synpunkter har inhämtats från projektgruppen för Jämställdhet i skolan: Pia-Lotta Sahlström, projektledare, Katarina Linnarsson, projektsekreterare,
Sofia Ax, webbredaktör och Paula Caleca-Costa Hallberg, undervisningsråd.
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undervisningsråd		

Pia-Lotta Sahlström
projektledare
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Könsskillnader
i resultat
Rubriken på dagens konferens är det
som gör skillnad för eleverna – nämligen
LÄRARNA! Vi tror på varje lärares förmåga
att leda elevernas lärande och vi tror på
lärprocesser. Därför hoppas vi att konferenserna blir ett lärande tillfälle för alla som
deltar. Välkomna! Så inleder Pia-Lotta
Sahlström konferenserna, där hon bland
annat lyfter fram könsskillnader i resultat.

Pia-Lotta Sahlström börjar med ett citat av Marie Cardinal.1
När jag talar med dig tänker jag inte färdigt först och talar sen.
Jag tänker i och genom vårt samtal! Det du säger och det jag säger är råmaterial
i en tankeprocess som äger rum emellan oss.
– Med det här citatet av Marie Cardinal vill jag slå an en ton som jag hoppas ska
finnas under hela konferensen. Vi hoppas på mycket dialog och att ny kunskap
kan skapas i samtalen vid borden. Vi har lagt in tankepauser och reflektionstid
mellan föreläsningspassen och vi hoppas att ni kommer att ha stor glädje och
nytta av föreläsarnas perspektiv och de diskussioner ni för vid borden.

Jämställdhetsuppdraget

Pia-Lotta Sahlström

Konferenserna Inget slår en skicklig lärare – en konferens om några av de faktorer
som påverkar elevers studieresultat är en del av ett regeringsuppdrag om jämställdhet i skolan, ett uppdrag som avslutades i december 2010 och består av sju delar.
Två av regeringsuppdragen hör nära samman med konferensens tema. De är dels
uppdraget om flickors och pojkars olika resultat i skolan, dels uppdraget om att
stödja elevhälsan för att främja elevers psykiska hälsa, där regeringen särskilt lyft
flickors stress. Inom det senare uppdraget har vi bland annat initierat ett par studier om elevhälsan som genomförs av Umeå universitet.
Även de övriga uppdragen har jämställdhet som en löpande tråd. De rör till
exempel uppdraget om att motverka avhopp från de utbildningar där eleven valt
otraditionellt utifrån ett könsperspektiv. I alla våra uppdrag har vi arbetat med
kunskapsuppbyggnad, högskoleutbildningar, konferenser och produktion av
stödmaterial. Vi har också gett skolor möjlighet att söka utvecklingsmedel för att
arbeta specifikt med könsskillnader i resultat och skolrelaterad stress.

Pia-Lotta Sahlström är undervisningsråd på Skolverket och
projektledare för regeringsuppdraget Jämställdhetsinsatser i skolan. Hennes
bakgrund är lärare och hon
har tidigare arbetat som
lärarutbildare och lärarfortbildare. Hon har även arbetat
med inspektion av skolor.

Könsskillnader i utbildningsresultat
När det gäller könsskillnader i utbildningsresultat vet vi att flickor, generellt sett,
har bättre betyg än pojkar i alla ämnen utom i ämnet idrott och hälsa. Trenden finns
också internationellt, det är ungefär liknande resultat i hela Europa. Delegationen
för jämställdhet i skolan, DEJA, tillsattes av regeringen 2008, och deras uppgift
har varit att undersöka, kartlägga och även ge ut kunskapsöversikter inom ämnesområdet jämställdhet i skolan. I deras delbetänkande konstateras att skillnader i
betygsresultat har varit ungefär lika stora sedan 1980-talet.2 Det är således ingen ny
trend, även om det varierat mellan ämnena. Pojkarna har till exempel knaprat in på
flickorna i ämnet engelska de senaste åren. I vårt arbete med att ge utvecklingsmedel till skolor har vi mött några skolor i så kallade workshops. Det är fyra skolor åt
gången som träffats för att lyfta sitt dilemma i arbetet med könsskillnader i skolan
och få de övrigas respons på detta. Metoden har varit mycket uppskattad av lärare,
eftersom den bygger på en ständig aktivitet hos alla under en hel dag.
– Vi har kommit fram till ett par förbättringsområden som särskilt viktiga i
arbetet med könsskillnader i skolans resultat.
1

Cardinal, Marie, Med andra ord, Trevi, Stockholm, 1982

Sverige. DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan, Flickor och pojkar i skolan: hur jämställt är
det?: delbetänkande, Fritzes, Stockholm, 2009
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En viktig framgångsfaktor, säger Pia-Lotta Sahlström, är bemötandet lärare-elev
och lärarens förmåga att motivera eleven. I bemötandet ingår lärarens förväntningar på eleven och lärarens bedömning av eleven, utifrån en genusmedvetenhet
om hur man bemöter pojkar respektive flickor. För att öka motivationen krävs av
läraren en variation av metoder, arbetssätt och arbetsformer och att läraren utgår
från elevens intressen och vardag.
– En genusmedveten lärare har lättare att undervisa med genusperspektiv och
på så sätt föra in diskussionen om genus i klassrummet. Till exempel när och
varför indelningen i flick- och pojkgrupper kan vara lämplig eller i n t e lämplig
att göra.
Alltför mycket fokus på kön kan också leda till att man inte ser den individuella flickan eller individuelle pojken, till exempel den stressade pojken eller flickan
som inte lyckas klara målen i skolan.
För att förändringarna ska kunna starta identifierades ytterligare områden av de
skolor som deltog i workshops: De ansåg att kompetensutveckling var viktig för
att öka medvetenheten om hur man möter flickor och pojkar i klassrummet. Man
hade goda erfarenheter av att be en kollega göra observationer av en lärares arbetssätt, till exempel gör jag som lärare olika bedömningar av flickors och pojkars
uppgifter eller av deras uppförande.
– Föräldrasamarbete är ett annat viktigt område för att förbättra elevers resultat. Föräldrars förväntningar på flickors och pojkars utbildning och egna studietraditioner är något som vi vet påverkar resultaten och som skolan kan lyfta i arbetet med individuella utvecklingsplaner/studieplaner under utvecklingssamtalen.
Men, konstaterar Pia-Lotta Sahlström, samhället runt omkring skolan har
också stark påverkan, där samarbete med idrottsrörelser och kultur kan öka motivationen i skolarbetet.

Vad påverkar resultaten i svensk skola?
Skolverket gav 2009 ut Vad påverkar resultaten i svensk skola – en kunskapsöversikt, som förklarar elevers resultat via fyra breda förändringsspår: decentralisering,
segregering, differentiering och individualisering. De fyra perspektiven går att läsa
mer om i Skolverkets kunskapsöversikt.3
Decentralisering har har bland annat medfört att kommunernas kostnader för
skolan varierar. Det är stora skillnader beträffande lärartäthet och andelen behöriga lärare. Förändringar i lärartäthet kan dock inte förklara elevers sämre resultat,
däremot har resurser i form av klasstorlek och lärartäthet betydligt större effekt för
elever med sämre studieförutsättningar och svagt stöd hemifrån. Utöver lärartäthet
är lärarens kompetens en resurs. Den internationella forskningen tyder på att det är
lärarens ämnesdidaktiska kompetens som har stor betydelse för elevernas resultat.
Segregering, där är det framför allt boendesegregationen som är en avgörande
faktor. När skolor blir alltmer homogena får föräldrars utbildningsnivå starkare
genomslag. Föräldrarnas utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund har blivit
alltmer betydelsefulla för elevers resultat. Detta har till exempel dubbelt så stort
förklaringsvärde som etnicitet och kön.
Differentiering, här talar forskarna om variationen mellan skolor och skolors
sätt att organisera och genomföra undervisningen, till exempel särskilt stöd som i
Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, Skolverket, Stockholm, 2009
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första hand bör ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. I det sammanhanget diskuteras också nivågruppering som försvårar för eleven att förbättra sina
resultat inom ett ämne. Lärarnas förväntningar har här betydelse liksom kamrat
relationerna. Fyra av tio grundskoleelever går i nivåindelade grupper i ett eller
flera ämnen. Skolverket konstaterar att nivågrupperingar och särskilda undervisningsgrupper måste vara tillfälliga och kontinuerligt utvärderas för att inte så kal�lade inlåsningseffekter ska uppstå. I ett flertal studier har Skolverket uppmärksammat att stödinsatser måste utvärderas systematiskt.4
Individualisering till sist – i betydelsen eget arbete – får till följd att elever
lämnas för mycket på egen hand utan tillräckligt med lärarstöd. Det resulterar i
att eleverna blir mindre engagerade i skolarbetet och det finns, menar forskarna,
ett starkt samband mellan ökad andel eget arbete och elevers sämre studieresultat.
Det finns ett starkt stöd för att lärarens kompetens är nära förknippad med både
förhållningssätt och undervisningens genomförande. När läraren är aktiv, pådrivande och förmår att utforma undervisningen så den fungerar för olika elever
påverkar det resultaten i positiv riktning.
– Avslutningsvis – det projektgruppen för jämställdhet ständigt återkommer
till är att läraren har stor betydelse för att organisera en motiverande och jämställd
skoldag. Inte minst kommer dagens föreläsningar med sina olika perspektiv förhoppningsvis vara ett engagerande tillskott till denna diskussion.

Att diskutera
I vilka ämnen har ni könsskillnader i resultat på er
skola? Hur tänker ni kring åtgärder för att öka mål
uppfyllelsen?
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Höga betyg och
stressad – varför
såg ingen mig?
Upplevelsen av stress har ökat och det är
framför allt flickor som är stressade. Inom
ramen för Skolverkets jämställdhetsuppdrag
intervjuades därför nio flickor som var högpresterande i skolan. Detta för att få mer
kunskap om hur skolan skulle kunna agera
för att minska stressen. Agneta Nilsson lyfte
på konferensen fram den skolrelaterade
stressen och visade att skolan borde kunna
göra en hel del för att minska stressen. Men,
konstaterade hon, vi behöver mer kunskap
om hur det ser ut i Sverige, inte minst kring
pojkars upplevelse av stress5.
Intervjumaterialet och en rapport är framtagen av Emily Broström, folkhälsovetare och konsult,
som på uppdrag av Skolverket intervjuat nio flickor, som upplevt stor stress i skolan. Föreläsningen
liksom denna artikel är en bearbetning av hennes rapport och Agneta Nilsson har även intervjuat
forskarna Katarina Haraldsson, Sven Bremberg och Alexander Perski om stress.

5

Inga större trendbrott i psykisk ohälsa
I diskussionen om flickors och pojkars studieresultat är flickors stress något som
alltmer uppmärksammats. Barns och ungdomars hälsa har varit föremål för alltmer ökad uppmärksamhet i media, samhällsdebatt, rapporter, böcker och vetenskapliga artiklar de senaste tjugo åren. Vad är sant och vad är överdrivet? Finns det
några trender över tid? De frågorna besvarade Kungliga Vetenskapsakademien på
en konferens i april 2010. En forskargrupp hade gått igenom 25 000 referenser
för att slutligen sålla bort ett stort antal på grund av att de inte höll måttet. 510
referenser blev kvar att analysera. Slutsatserna blev:6
– Att det inte fanns några tydliga trendbrott i barns och ungdomars psykiska hälsa.
– Att en försämring tycktes ske i slutet av 1990-talet.
– Att flickor inte mådde lika bra som pojkar och att äldre barn inte verkade må lika
bra som yngre. Att flickor visade mer tecken på nedstämdhet och stress än pojkar.
Förändringarna över tid är således inte så stora och det är viktigt att notera att
i samtliga fall utgår man från höga värden. Fler studier behövs konstaterar forskarna, framför allt i åldersgruppen sex till tretton år.

Genusperspektiv
I ytterligare en kunskapsöversikt från Kungliga Vetenskapsrådet analyserades sambandet mellan hälsa och lärande. Det materialet analyserades ytterligare utifrån ett
genusperspektiv.7 I materialet framkommer att pojkar har mer av externaliserade
symptom (utagerande) medan flickor har mer internaliserade (depressiva) symptom.8 Både externaliserade och internaliserade problem orsakar skolsvårigheter.
Goda relationer till lärare, som har varit ett av budskapen under konferenserna,
har genomgående en skyddande effekt mot depressiva symptom, vilka kan uppstå
som en konsekvens av skolsvårigheter och skolstress.
En svårighet med de studier som är vetenskapligt hållbara, är att i stort sett
samtliga är utländska. Behovet av svenska studier är således stort.

Flickornas erfarenheter av stress
Nedan kommer de nio flickornas erfarenheter att närmare belysas. Den ovan
nämnda kunskapsöversikten om sambandet mellan hälsa och lärande visade att
pojkar har en tendens att överskatta sin kompetens medan flickor underskattar sin
kompetens.10 Flickor lyckas inte lika bra med att behålla en positiv självbild trots
att de som grupp presterar bättre. Något av detta speglar citatet nedan där Malin
Petersen, Solveig, Barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige: en systematisk litteraturöversikt med
tonvikt på förändringar över tid, Hälsoutskottet, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm, 2010

6

Gustafsson, Jan-Eric, School, learning and mental health: a systematic review, Health Committee,
Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, 2010

7

Westling Allodi, Mara, Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt, Fritzes, Stockholm, 2010
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9

Attityder till skolan 2009: elevernas och lärarnas attityder till skolan, Skolverket, Stockholm, 2010

Gustafsson, Jan-Eric, School, learning and mental health: a systematic review, Health Committee,
Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, 2010
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agneta nilsson
Agneta Nilsson är undervisningsråd vid Skolverket
och hon är författare till en
rad skrifter och material om
barns och ungas hälsa kopplat till lärande, jämställdhet,
sex- och samlevnadsundervisning, skolors föräldrarsamarbete.

Både elever och lärare
är stressade
Skolverkets studie Attityder
till skolan visar att i de yngre
åldrarna finns inga könsskillnader i upplevelser av
stress. 13 procent känner
sig stressade och den siffran
är oförändrad i relation till
ti-digare undersökningar
som Skolverket gjort. Störst
könsskillnader i stress finns
i gymnasieskolan där 50
procent av flickorna jämfört
med 21 procent av pojkarna
alltid eller ofta känner sig
stressade.
Av lärarna uppger 45
procent att de alltid eller
ofta känner sig stressade
i skolan. Precis som bland
de äldre eleverna finns det
en könsskillnad - kvinnor i
större utsträckning än män
anger att de alltid eller ofta är
stressade. Men den här könsskillnaden finns en-dast hos
grundskollärare. I gymnasiet
är det rätt så lika mellan
könen. Yngre lärare känner
sig mer stressade av att få
för lite tid till planering av
lektioner, medan lärare med
längre yrkeserfarenhet känner
sig mer stressade på grund
av möten och konferenser.9

beskriver hur olika det kan vara i hennes
klass mellan tjejer och killars mentala
förberedelser på att de ska ha prov:
När det gäller gymnasiet måste man vara
beredd att ge upp lite av sin fritid, man
måste kunna säga: ”nej, jag kan inte göra
det här just nu för jag måste plugga” och
det är ju inte alla beredda att göra. Det
var ju främst alla tjejerna i klassen som
var jätteseriösa medan killarna inte var
det. Det var vanligt att killarna sa ’Ja,
just det vi har prov idag, jäklar!’ medan
vi tjejer hade vetat om det i tre veckor och
suttit och tänkt på det hela tiden. Det var
verkligen så. De kunde sitta där och ta det
lugnt och tänka att det löser sig, medan vi
tjejer var så här ’nej, det gör det inte, det
fixar sig inte, vi klarar inte det här …

Två förlopp
Man kan skönja två förlopp i flickornas berättelse. Å ena sidan handlar det om deras höga studiemotivation där de har en väldig lust att läsa, de har framtidsplaner,
de vill in på ett speciellt gymnasium eller en speciell högskoleutbildning. Skolan
är en positiv drivkraft för deras utveckling och deras identitetsskapande.
Å andra sidan uppträder en omvänd process som rör sig om stress, press och frustration, som fört med sig att flera av flickorna drabbats av rätt så långvarig psykisk ohälsa. Skolan blir en plats för blandade känslor – både drivkraft framåt och
samtidigt tungsinthet, olust och ibland ren ilska. Lyckas de få bra stöd, försvinner
det senare förloppet och den andra mer lustfyllda processen tar över. Orsakerna
till stressen är självfallet komplext, säger Agneta Nilsson.
– Det är en kombination av skolans arbetssätt, lärares bemötande, flickans egen
personlighet, relationen till familj och kamrater, men också de förväntningar och
normer som i dag finns om hur en ung kvinna bör vara, agera och se ut. Det är
flera orsaker som läggs på varandra och som till slut kan leda till svår ohälsa.

Betygen viktiga – men det måste vara rättvist!
Betygen är en källa till stress, men inte själva betygen i sig utan flickornas upplevelse av att lärarna inte är ense kring betygskriterierna. Flickorna jämför sig med
sina kamrater i parallellklassen och de märker att det finns skillnader i betygssättning. Men de jämför sig också med andra skolor, där de tycker att det verkar
lättare att få ett MVG. De här skillnaderna både inom och mellan skolor i betygssättning har också Skolinspektionen påtalat.11

Betygssättning i gymnasieskolan, Kvalitetsgranskning, Rapport 2010:12, Skolinspektionen, Stockholm, 2010
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Mia säger så här:
Det är en väldig press att veta att jag får ett VG när min kompis får MVG på en
annan skola för samma prestation. Samma press är det ju inom en och samma skola.
Man hoppas att få en viss mattelärare för att lättare kunna få bra betyg.
Flera av flickorna berättar att betyget blir ett mått på om man duger som människa eller är totalt värdelös. De har svårt att skilja på prestation och person, vilket
även forskning visar kring utvecklingssamtalet.12 Självkänslan sitter i betygen, som
ständigt påverkas av varje prov och varje läxa. Det uppstår därför heller inget lugn
eller tid för återhämtning.
Så här säger Elin:
Betyg är ju så viktigt för oss elever. Betygen är nästan vem jag är. Om jag har MVG så
är jag bäst och har jag det inte så är jag det inte. Gud vi har prov nu och om jag inte
får MVG så dör jag, då DÖR jag! Jag hade en klasskompis som började gråta varje
gång vi hade ett prov för att hon var så rädd för att misslyckas.
Mia fortsätter:
Skolan är också så tävlingsinriktad eftersom det råder sådan betygshets. Man måste
prestera bäst, hänger man inte med och visar något tecken på svaghet så är man ute ur
leken. Lärarna borde därför prata mer med eleverna om att det inte betyder att man är
jättedålig bara för att man inte har MVG. Men det är aldrig någon som uppmärksammar det (…) Den här stressen som gör att man nästan är på väg till utbrändhet tror
jag skolan utgör en viktig del av. Det finns så många elever som blir stressade så de inte
klarar av det.
Betygshetsen blir värre när eleverna har börjat konkurrera mycket med varandra. I
en del skolor är konkurrensen större än i andra. Det är framför allt flickorna som
tävlar mot varandra. En flicka säger: Vi skulle behövt få syn på det där, någon borde
fångat tag i oss och sagt att det finns nackdelar med det vi höll på med.

Läxor och tempo
Om läxor och prov staplas på varandra upplever flickorna att de inte får vara så
ambitiösa som de önskar. De vet att de kan prestera bättre om de bara fick mera
tid på sig. Och de vill visa att de kan prestera bra.
Jenny säger så här:
Det som är absolut värst i skolan är tempot, att det ska vara så himla högt tempo.
Prov hit och prov dit. Det känns inte som man någonsin går på djupet med någonting.
Jag är som person lite av ”allt eller inget”, så tempot har varit stressande för mig. Jag
är petig och hård mot mig själv och kan inte lämna in en uppgift när jag vet att jag
kan göra den bättre om jag får mer tid på mig (…) Då blir det att jag inte lämnar in
den överhuvudtaget. Jag tycker det är pinsamt för mig själv annars. För mig var det så
att det inte gick att få G, det skulle vara VG eller MVG. Eftersom jag vet att jag har
kapacitet för ett VG så blir ett G nästan som ett IG för mig.
I Nilsson, Agneta (red.), Vi lämnar till skolan det käraste vi har, Samarbete med föräldrar – en relation son utmanar, Myndigheten för skolutveckling, 2008
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Vad flickorna säger, när de fått distans till sitt arbete, var hur de stressade upp sig
för det allra minsta. Ett prov blev som ett helt berg att bestiga. Flera av de intervjuade flickorna hade svårt med studietekniken. Deras strävan att ha kontroll över
sina kunskaper gjorde att de helt enkelt läste för mycket. Allt var viktigt. Det hade
behövt få hjälp med att sovra – hälften hade varit ”good enough”.

Brist på inflytande
Malin avslutar sista året på högstadiet. För henne är allt viktigt både det som rör
skolan och alla aktiviteter inom ramen för det fullspäckade fritidsschemat. Hon
tror att en del av pressen och stressen i skolan skulle kunna undvikas om lärare
mycket mer planerade och samarbetade med varandra, men också att de involverade och tog hänsyn till elevernas tankar och åsikter om skolarbetet:
Jag känner mig ofta stressad och jag har bland annat fått migrän på sistone. Det är
mycket press och stress i skolan. Och det är väldigt ytligt. Jag tycker lärarna är väldigt
ytliga på det sättet, att det är bara skolan som gäller. Jag känner mig inte som en egen
individ där ( …) utan mer som någon som bara ska göra det de säger utan att bli behandlad som en människa och bli lyssnad på. De ser inte något annat än deras arbete.
I min skola tänker de bara på att de ska bli klara med sitt arbete i tid och hinna lära
ut “det här och det här“ (…) Men sedan tänker de inte på att det är vi som ska lära
oss. Det är viktigt att lärare planerar sitt arbete och att de i tid pratar med varandra
och inte bli sura eller irriterade om någon annan redan har planerat prov när de har
tänkt sig.
Att inte ha inflytande, att inte ha tydliga instruktioner eller vara kvar i en osäkerhet kring uppgifter är sådant som ger stress för de här flickorna. Delaktighet kan
ofta begränsas till att enbart få inflytande över det egna ämnet eller en specifik
aktivitet. Det som däremot behövs är att eleverna får vara delaktiga kring hela
upplägget i skolan, det vill säga samspelet mellan de olika ämnena och schemaläggning.

Behovet av bekräftelse
Det finns en relativt stor problematik som handlar om kombinationen att ta
ansvar och brist på bekräftelse.13 Agneta Nilsson berättar hur hon mötte en grupp
flickor på ett gymnasium med estetisk inriktning på musik.
– Flickorna tog ett stort ansvar, de var med på varje repetition medan pojkarnas
närvaro var osäker. Ibland kom de dit, ibland inte. Till slut började lärarna rätta
sina tider efter pojkarnas behov, men om någon flicka någon gång försökte säga
att hon inte kunde den utsatta tiden blev hon, enligt flickorna, negligerad. Flickornas stora ansvarstagande bekräftades inte, vilket utlöste en stor frustration men
också ilska över lärarnas brist på seende. Flickornas kommentarer var att lärarna
gjorde pojkarna en ’björntjänst’ genom att ’de inte tvingades ta ansvar, vilket man
bör kunna göra i gymnasiet’.

Haraldsson, Katarina (2009), Buffra stress i riktning mot välbefinnande: interventionsstudier och
utforskande studier med fokus på unga flickor, Diss. Göteborgs universitet, Göteborg, 2009
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Vad flickorna önskade sig av skolan
Flickornas önskningar kan delas upp på individ- och gruppnivå.

Individnivå
Behovet av att förmedla hur man mår – att bli sedd
Karin ger exempel på en lärare som hon tyckte kunde förena sitt ämne med att
också förstå betydelsen av att veta hur hans elever mådde:
Jag hade en fransklärare som var väldigt duktig på att se alla. Han var så avslappnad
och kunde säga: ’okej hon presterar inte så bra, men hon mår bra’. Vi skrev alltid loggböcker i början av hans lektioner för att ville att vi skulle skriva vad vi kände. Det var
väldigt bra. Dels fick man rensa tankarna, dels blev alla i klassen sedda på det sättet.
Det är mycket lättare att skriva om en fråga än att svara om någon frågar hur jag mår
(…) Så det kan jag önska att man gjorde mer i skolan.

Självständig och stark?
De här flickorna kan signalera självständighet och styrka men den bilden behöver
nyanseras. I de studier som nämndes inledningsvis visade det sig att flickor, trots
höga betyg, har en tendens att underskatta sig själva. Lärare kanske bara ser den
duktiga flickan och hennes resultat och har svårt att se det som finns bakom. “Lärarna behandlar mig som om jag klarar allt, men de känner inte till allt arbete som
ligger bakom bra betyg”, säger Elisabeth. Och hon tillägger: ”Jag är inte så stark
som min lärare tycks tro.”

Samtal med mentor – ”jag hjälper dig”
Flickorna tror att regelbundna samtal med sin lärare eller mentor skulle dämpa
mycket stress. Läraren är viktig – även om elevhälsan med skolsköterska och kurator också är viktig. Men för eleven som presterar bra i skolan är läraren särskilt
betydelsefull när flickan känner att hon inte mår bra. Det är framför allt läraren
som kan hjälpa henne att hitta en alternativ handlingsplan och som kan ge henne
egna individuella lösningar, som gör att hon ha mer kontroll över sin utbildning.
En av flickorna berättar hur hon under en period kämpade med en depression
i gymnasiet. Eftersom hon kände att depressionen inte gav med sig insåg hon att
hon behövde berätta för alla hur hon egentligen mådde – för lärarna, elevhälsan
och för sina vänner.
Det var naturligtvis jättejobbigt att berätta. Det är ju inget sådant man går runt och
säger hur som helst. ’Hej, jag är deprimerad’. Jag var tvungen att boka speciell tid med
alla. Jag skulle gärna velat bli mött av värme och sympati och att någon sa ’men jag
tycker du skött dig jättebra’. Många sa istället ’det märks inte att du är deprimerad’.
Och det är ju bra, men samtidigt bevisar det hur lite folk ser en, alltså de såg inte mig.
Jag hade så gärna velat höra dem säga ’vi löser det här tillsammans, jag hjälper dig och
fixar någon plan för dig så du kan ta dig igenom det här’. Att någon säger ’jag hjälper
dig’. Jag tror det ger mycket tillbaka till läraren faktiskt. Hade någon sagt det till mig,
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Relationen mellan
lärare och elev
Bilden av relationen mellan
lärare och elev i svensk skola
är mycket positiv. Det är
ett fåtal som inte trivs med
sin lärare. Enligt de äldre
eleverna ha relationen mellan
lärare och elever utvecklats i
positiv riktning sedan 1993.
Omkring 9 av 10 av såväl
yngre som äldre elever trivs
bra med sin lärare. Bland de
äldre har andelen som trivs
mycket bra med sina lärare
ökat kraftigt från 19 till 44
procent år 7–9 och från 18
till 52 procent i gymnasiet.
Källa: Attityder till skolan
2009

har det varit som en börda som lyfts bort från mig, för då är man inte själv. Det är
just det man vill – att inte känna sig ensam!

På gruppnivå
Massage, yoga eller andra avstressande metoder lyfts i olika sammanhang fram
som exempel hur skolor kan minska sin stress, säger Agneta Nilsson.
– Det kan vara viktiga metoder men erfarenheter från skolor visar att det är lätt att
göra stress till ett individuellt problem istället för att skolan bör se sin egen del. Ett
’både och’ vore självfallet det bästa, att lära sig olika avstressningsmetoder samtidigt
som skolpersonalen själva tar itu med allt de kan göra för att minska stressen i skolan.
Flickorna önskade sig mer samarbete mellan lärare för att minska arbetstoppar
och få en jämnare tidsmässig fördelning av prov.
– I en workshop vi genomförde med några skolor, som sökt medel hos Skolverket för att komma åt den skolrelaterade stressen, berättade skolpersonal från
ett gymnasium – med rätt så högpresterande elever – att lärarna ställt sig frågan
varför de måste ge så många inlämningsuppgifter. De hade kommit fram till att
det gick alldeles utmärkt att sätta betyg ändå!
Som tidigare sagts ville flickorna ha mer inflytande på gruppnivå, för att kunna
ge sina synpunkter och inte vara helt i händerna på lärarnas planering. De ville
också att betygskriterierna skulle vara tydliga och likvärdiga för alla elever, eftersom
just upplevelsen av att lärarna satte olika betyg gav upphov till mycket stress. Ett
annat förslag från flickorna var att lärare skulle ha ett öppet samtal om konkurrens
mellan elever och betygshets. Om läraren kunde uppmärksamma vad en sådan
hets kunde leda till för ohälsoproblem skulle det kunna minska det stressande
förlopp som flera av flickorna hamnade i sinsemellan.
Ett annat förslag var hjälp med studieteknik och därmed också hjälp att prioritera och sovra i material. När läraren hjälpte dem att prioritera rätt saker minskade stressen. Det kunde gälla att ge tillåtelse att fokusera på några få uppgifter
istället för att behöva göra allt.
– Att prioritera inom ett stort ämnesstoff handlar mycket om studieteknik.
Skolor som försökt komma åt den skolrelaterade stressen har gett särskilda kurser
kring studieteknik, vilka har varit uppskattade av eleverna. Flickorna som vill ha
höga betyg har också svårt med att inte ha kontroll över allt. De läser för mycket i
rädsla att inte ha kontroll över allt.
Det finns ett genomgående drag i flickornas berättelse, att de behöver tydlighet,
vilket ger dem trygghet. Så här säger Malin:
Jag har också haft en jättebra lärare som gjorde tydlig planering för hela terminen och
varje lektion. Vi visste exakt vad som skulle hända och vi fick direkt ny planering om
något inträffade. Han var alltid flexibel och våra prov påverkades aldrig om vi hade
en lektion mindre inför ett prov. Han var lugn och trygg.
I arbetet med stress är självfallet elevhälsan ett viktigt stöd, ”om de finns tillgängliga på skolan”, säger några av flickorna. Flickorna i de här intervjuerna lyfter
framför allt läraren som den viktiga. Det är läraren som sätter betyg, som kan
avlasta eller som kan hitta en alternativ handlingsplan, som kan ge stöd att prioritera. Men elevhälsan bär på en kunskap, en berättelse om skola, som skolpersonal
och skolledning behöver vara lyhörda och lyssna till, menar Agneta Nilsson.
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– Vad elevhälsan framför allt kan göra är att uppmärksamma lärarna på vad det
är i skolmiljön som stressar och därefter utmana skolledning och övrig skolpersonal att satsa på förbättrade arbets- och lärmiljöer för eleverna. Elevhälsan är ju ofta
den personal som först får reda på vad som inte fungerar inom skolan och ett nära
samarbete är därför viktigt mellan elevhälsans personal, lärare och rektor. Tillgängligheten är förstås mycket avgörande för att sådana samtal ska fungera.

”Om jag ändå var en…”
En av de intervjuade flickorna gav uttryck för den sorg hon burit med sig när hon
känt sig osynlig i skolan och ingen sett hennes behov. Hon hade nästan en längtan
att få vara den där eleven som inte hade så bra betyg, de elever i individuella
pro-grammet som Martin Hugo har följt i sin forskning och som lyfts fram i nästa
artikel.

Jag tänkte många gånger att jag önskade att jag var en IG-elev så man slapp vara
duktig. Det är väldigt lite fokus på hur vi mår, vi som presterar bra. De som får uppmärksamhet är dom som bryter ihop på lektionen för att pojkvännen gjort slut eller
dom som slänger provet ifrån sig. Det är ju dom som har det jobbigt tycker lärarna.
Det är då man blir lite avundsjuk.

Tre forskare
Att hitta sina kraftkällor
Forskare som arbetar med stress talar om att hitta balansen i livet. Att ha lust att
plugga, men också att kunna unna sig andra saker. Att göra saker man är intresserad av eller tycker är roliga ska inte underskattas i sammanhanget. Katarina
Haraldsson har i sin avhandling Buffra stress – i riktning mot välbefinnande diskuterat relationen mellan ansvar och bemötande. Hon har bland annat undersökt
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17-åriga flickors stress i gymnasieskolan. Hon talar om att ”hitta sina kraftkällor”
och framför allt att lära sig att återhämtning har betydelse, något som kan vara
svårt när ett prov genomförts och ett annat prov snart står för dörren.14
I ungas liv i dag finns så mycket och det är inte alltid man drivs av lusten att
göra – kanske snarare tvånget att ”hänga med”. Mycket av det man gör kan vara
förenat med stress; hålla sin vikt, träna – inte för att återhämta sig utan för att
skapa en kropp man ska bli nöjd med, eller andra ska bli nöjda med.
Katarina Haraldsson framhåller att flickor gärna vill ta ansvar i de olika situationer de ställs inför, till exempel i undervisning, inom ramen för fritidsintressen
eller i sitt engagemang för samhällsfrågor. Stressen yttrar sig som känsloreaktioner
i den sociala process som sker mellan det ansvar flickorna frivilligt tar eller känner sig tvingade att ta i olika situationer och det bemötande som de främst får i
samband med detta.
Katarina Haraldsson talar också om föräldrarna och behovet av en samsyn:
– Det handlar också om föräldrarnas inställning till skolarbetet. Flickorna blev
frustrerade och stressade när föräldrarna sade till dem att ’i helgen får du inte
plugga’ eftersom de ville ha med dottern på familjens olika aktiviteter. Flickorna
ville göra bra ifrån sig men mötte motstånd hemma. Samsynen mellan skola och
hem hade behövt bli bättre. Det är en reflektion jag gör när jag ser resultaten.
Alexander Perski, professor vid stressforskningsinstitutet, Karolinska Institutet,
har lång erfarenhet av att arbeta med stress. 15
– När vi startade vår verksamhet var det 40-talisterna som kom. Nu är våra patienter yngre, men å andra sidan kan de ha upplevt sig stressade sedan femton års
ålder. På det sättet har de kört på i tjugo år oavbrutet med energi, högt tempo och
lite sömn. Det är en lång period. Det är därför vi nu försöker hitta metoder för att
nå ungdomar tidigt i livet och där är skolan viktig.
Alexander Perski och hans team har haft ett forskningsprojekt där de vill testa
olika arbetssätt. Ett första steg i skolan är att identifiera och kartlägga de som är
stressade. I ett par försöksskolor svarade eleverna på ett frågeformulär med tjugo
frågor och forskarna fann att 30 procent av 16-åringarna i skolan hade rätt så
allvarliga hälsoproblem, som ont i magen, ont i huvudet, trötthet, problem med
koncentrationen och svårigheter med sömnen. Det andra ”fyndet” är att det fanns
en liten grupp mellan 5–8 procent som hade allvarliga stressproblem och som
därför måste få stöd och behandling.
– Dessa elever har svarat på samma formulär men de tar fram allvarliga symptom som emotionell trötthet, ångest och panikångest. De har inte ätstörningar
eller självskadebeteende, en del är kända för elevhälsan, andra inte. Vi har också
gjort fysiologiska test och mätt stresshormoner för att objektivt värdera deras
subjektiva svar. Den starkaste prediktorn för stress hos dessa flickor är framför allt
deras låga självkänsla.
En annan ingång till orsaken till stress har barnläkaren Sven Bremberg, Statens
folkhälsoinstitut. Han har varit huvudsekreterare i utredningen om psykisk hälsa
och stress 2005.16 I utredningen gjordes en viktig ansats till att analysera den
Haraldsson Katarina, Buffra stress i riktning mot välbefinnande: Interventionsstudie och utforskande
studier med fokus på unga flickor, Diss. Göteborgs universitet, Göteborg, 2009
14

Rose, Joanna & Perski, Aleksander, Duktighetsfällan: en överlevnadshandbok för prestationsprinsessor,
Prisma, Stockholm, 2008
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Utredningen om ungdomars psykiska hälsa, Ungdomar, stress och psykisk ohälsa: analyser och förslag till
åtgärder: slutbetänkande, Fritzes, Stockholm, 2006
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skolrelaterade stressen via fokusgrupper som genomfördes i stora, mellan- och
glesbygdskommuner. Resultaten från dessa fokusgrupper är samstämmiga med de
intervjuer Skolverket gjort med de nio flickorna. En stor del av stressen är skolrelaterad och resultaten visar på behovet av samarbete mellan ämnen och lärare, ökad
likvärdighet kring betygssättning, elevinflytande och samplanering. En huvudorsak
till stress anser Sven Bremberg vara den press ungdomar, framför allt då flickor,
kan känna på ökad utbildning för att säkra framtida arbets- och karriärmöjligheter.
Sven Bremberg lyfter fram att stressen kan kopplas till att vi i dag lever i ett
kunskapssamhälle där vi har en allt större konkurrens i en globaliserad värld.
– Flickorna kanske känner detta tydligare, biter ihop och kämpar på. De vill
framåt. Pojkarna tror att det grejar sig ändå, att det finns alternativ, men det finns
inte i dag, än mindre på landsbygden. Pojkarna kan därför bli de stora förlorarna i
ett samhälle där utbildning blir allt viktigare för att få ett arbete.

Men är inte pojkar stressade?
Avslutningsvis finns den berättigade frågan – men är inte pojkar också stressade?
Jo, säger skolpersonal vi talat med, men pojkars stress tar sig ofta andra uttryck.
Det är emellertid ett rätt så outforskat område. Skolverket lät journalisten och
folkhälsovetaren Hetty Rooth göra sex intervjuer med pojkar för att ge dem en röst
och få en glimt av hur de resonerar kring stress. I intervjuerna framkommer att
stress finns både hos dem som inte presterar så bra i skolan och de som är högpresterande. Så är det ju även för flickor, även om vi i intervjuerna med flickorna
fokuserade på dem som hade höga betyg i skolan.
Jag blir stressad när alla prov kommer samtidigt, säger Isak, när allting går fort. Då
hinner jag inte göra någonting klart och känner mig förvirrad för att jag inte riktigt
vet vad jag ska börja med. Som tur är jag ganska bra på att prioritera. Om jag har
mycket plugg en dag så kanske jag väljer att ta det största först.
De som skolkar, drar täcket över huvudet på morgonen, hos dem finns också en
djup stress över livet och framtiden, men de är som förlamade eller som Martin
Hugo uttrycker det i sin föreläsning; ”de är inga agenter i sitt eget liv”.
Inledningsvis citerade vi en flicka som tre veckor innan provet började oroa sig,
medan pojkarna verkade ta det lugnt och berördes bara nämnvärt. Jonathan har
följande beskrivning av tiden före ett prov:
Om jag till exempel har en vecka på mig tills jag ska redovisa ett svenskprojekt som är
väldigt svårt, så tänker jag att det är ingen idé att jag känner mig stressad just nu. Då
glömmer jag det så länge och sen nästa vecka bestämmer jag mig för att göra färdigt.
Det är ju ingen idé att vara ledsen en vecka.
Men stressen finns också om man verkligen valt rätt gymnasieprogram och över
framtiden:
Det är ganska svårt, jag blir nästan småstressad för att jag inte vet. Jag har aldrig
riktigt vetat, men en del har sina planer färdiga redan i åttan och nu är de på väg mot
sitt mål.
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De kan också vara i en situation, där de utövar en idrott nästan alla veckans dagar
och därför har svårt att hinna med skolan samtidigt. David tränar fotboll nästan
alla dagar i veckan. I skolan faller han ihop och tappar fokus. Han försöker hålla
god min, trots att han inte sover, lever på mackor och har fjärilar i magen för att
tiden inte räcker till. Men om stressen han känner pratar han inte med någon:
Nej, för jag vet inte hur lärarna kommer att ta det. Och jag vet inte hur mina föräldrar skulle ta det. Fotbollen är allt för mig, men de kanske skulle säga att jag ska stoppa
upp. Det vill jag absolut inte göra. Det är så jag tänker. Min chans i livet är fotbollen.
Därför säger jag inget.
Stressen kan också utlösas när de till fullo inser att de inte kommer att få några betyg
och att de inte kommer att komma in på det gymnasieprogram de skulle vilja gå på.
Stress kan också vara att känna att man misslyckas hela tiden i ett ämne. Robin låg
redan i åttan flera år efter i matten och det stressade honom fruktansvärt, säger han.
Han hade hög frånvaro, dåliga betyg överlag och ångest. IV-programmet blev vändpunkten, det var där han hittade motivationen. Och slapp sin stress.
Jag förstod aldrig vad som krävdes för att klara proven. Det här stressande mig enormt
och jag är inte en person som kan hantera sån press på ett bra sätt. När jag är stressad
känns det som rush hour hela tiden. Jag blir irriterad och mår illa, jag kan inte fokusera och jag glömmer saker (...) Det var på IV-programmet det vände. När jag kom
dit på höstterminen blev jag förvånad direkt över att lärarna inte var som lärarna i
min gamla skola. Här kämpade lärarna på alla sätt för att vi skulle få godkänt. De
motiverade oss och såg oss som personer. De gav oss styrka helt enkelt. De lärde oss saker
utan att göra dem komplicerade. Lärarnas planering gjorde att stressen minskade. Det
är fantastiskt när man lyckas besegra svårigheter som man har haft i flera år.

Att diskutera
Hur skulle ni på er skola kunna minska den skolrelate
rade stressen?
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Att motivera när
ingen motivation
finns
Flera elever har idag svårt att nå målen i
grundskolan, de är inte tillräckligt motiverade och har byggt upp ett stort skolmotstånd i flera år. Hur kan de komma tillbaka
och gå igenom gymnasiet både med betyg
och en känsla att kunna styra över sitt eget
liv? Martin Hugo forskar om hur man skapar
meningsfulla lärandesituationer i skolan för
dem som skolan tidigare har misslyckats
med att möta. I det arbetet vill han ge röst åt
de mest utsatta.

Svensk skola är bra – men…
– Jag vill börja med att göra en liten nulägesbeskrivning av skolan. Ibland får man
intrycket av att allt i skolan är dåligt och att det bara blir värre och värre. Jag vill
därför börja med att säga att jag tycker att Sverige har en bra skola. Och att vi
faktiskt lyckas med de flesta elever. Skolverkets senaste attitydundersökning visar
också att så mycket som 97 procent av eleverna trivs med sina lärare och anser att
man har bra relationer till sina lärare. Men det finns också en grupp elever – och
det är dem jag kommer att prata om i dag – som inte klarar skolan, som inte
tycker om skolan och som inte trivs med sina lärare.
Martin Hugo menar att vi alltid har haft elever med ettor eller tvåor i sina
betyg och flera av de här eleverna har gått vidare till jobb efter årskurs 9. Men i
dag finns inget alternativ till skolan, arbetsmarknaden är så gott som stängd för de
elever som är sexton år. ”Den försvann i princip i slutet av 1990-talet och början
av 2000-talet”, säger Martin Hugo.
– De elever som hatar skolan, som inte tycker att skolan är något för dem, för
dem finns inte så många alternativ. De här eleverna måste vi ta hand om i gymnasiet, oavsett om vi vill det eller inte. Under skoltiden ska 749 mål uppnås på 6 665
klocktimmar och det ska alla klara på lika lång tid. Och alla gör inte det.
Det är de 10 procenten som inte når målen i engelska, svenska och matte, som
Martin Hugo närmare har studerat i sin avhandling. Han följde tio elever och ville
se hur de kunde komma tillbaka igen, in i skolan och få ett avgångsbetyg. Martin
Hugo utgår från livsvärldsfenomenologin och arbetar med en etnografisk metod,
vilket innebär att han helt enkelt försöker ta reda på hur människor upplever olika
fenomen – i det här fallet skolan. Han har tillbringat mycket tid tillsammans med
eleverna, närmare 500 timmar vid ett IV-program i en gymnasieskola.

Upplevelser av meningslöshet
Den grundläggande orsaken till varför elever misslyckas i den svenska skolan är inte,
enligt Martin Hugo, att man missat att kontrollera elevernas kunskaper eller att
eleverna har för låg intelligens. Det stora problemet är att många av dessa elever har
tappat förtroendet för skolan och att de inte känner att de lär sig meningsfulla saker.
– Det är mötet med skolan och skolans kultur och elevernas erfarenhetsvärldar
som blir en krock och som gör att man tycker att det är här är inget för mig, nu
lägger jag av det här. Man känner sig inte hemma i skolkontexten helt enkelt.
Så här säger Boel, som precis har börjat på IV-programmet. Hon lyckades aldrig få någon riktig relation till någon lärare, utan blev mest bortstött.
Skolan och lärarna fanns ju inte på riktigt för mig på högstadiet. När jag blev portförbjuden från högstadiet så trodde de att det var någon jävla bestraffning men för mig
var det precis tvärtom.
Flera talar här om det höga tempot, att man inte orkar med det. Så här säger Jan:
(…) i högstadiet var det ett jävla tempo, man kunde inte hänga med… Man kom
bara efter (…) Det var väl i slutet av åttan. Det blev ju bara värre sedan med tempot
och allt sånt. Då var det ju bara arbete som gällde…bara arbete, arbete. Det blev så
mycket (…) det blev mer tempo, mer press. Det var väldigt mycket arbete hela tiden
just i nian var det bara arbete, arbete, arbete för att få upp betygen.
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Martin Hugo talar mycket om det skolmotstånd som eleverna byggt upp sedan
lång tid och som ofta är svårt att bryta. De har ofta byggt upp det sedan sexan,
sjuan och sedan under tre års tid. Här är fler röster från elever.
– Kea: Jag pallar inte den här skiten
– Boel: Jag har haft svårt att sitta stilla och lyssna, jag har alltid haft svårt att lära
mig och så.
– Karin: (…) där [på högstadiet] var det så att när hälften av klassen hunnit
färdigt till en sida så skulle vi ha ett prov även för de som inte hunnit färdigt. Det blev
fel…så snett.
– Louise: Läraren såg alla som en mängd elever och de ska kunna lika mycket
samma saker liksom.
– Boel: Innan hade man ju ångest på kvällen före. Man ville inte gå till skolan för
det var så svårt. När det är svårt är det lätt att man blir stökigare.
– Karin: Jag har väl aldrig tyckt att det var roligt i skolan (…) jag har ju haft svårt
för att läsa och skriva, jag har dyslexi så skolan har varit piss.
– Jan: (…) Jag kan inte skriva på engelska det blir hieroglyfer…Man ser knappt
inte vad det står, eller man kan ju läsa vad det står men det är ju inte rätt stavat…Jag
har dyslexi det vet jag, det hade min far också (…) jag har ju inte svårt att läsa eller
förstå engelska, det är bara att skriva (…) mm, det är ju bara, allting hänger på att
skriva i skolan (…) jag skriver ju men det blir ju inte rätt stavat. Men man ser ju vad
det står.
Det tar, menar Martin Hugo, nästan lika lång tid att bryta ett sådant skolmotstånd som det tar att bygga upp det, det vill säga tre år. Men när man väl gör det,
så kan eleverna inhämta förlorade kunskaper relativt snabbt, eftersom då är de
motiverade och har en egen drivkraft. ”Jag kan, jag vill, det här är meningsfullt för
mig!” kan då eleverna säga.
Dåliga betyg, skolk, otrivsel, ger ofta en mycket dålig självbild. De flesta av
dessa elever har ett mycket dåligt självförtroende. De är, enligt Martin Hugo, ickeagenter i sitt eget liv. Att vara agent i sitt liv det är att man tror sig om att kunna
påverka sitt eget liv, sitt eget handlande. Motsatsen är ”det spelar ingen roll, jag
kan ändå inte påverka något i mitt liv”.
– För många av eleverna har det skett ett negativt lärande de här tre åren i högstadiet. Det innebär att de är i en sämre situation än de var tre år tidigare, vilket
beror på att de byggt upp det här skolmotståndet som är svårt att bryta.

Att se helheten
I Martin Hugos avhandlingsarbete17 följde han tio elever och deras lärare på nära
håll. Eleverna hade låga meritvärden och hälften av dem hade inga betyg alls.
Det skolarbete Martin Hugo följde var en försöksverksamhet där man ville satsa
på helheten. Lärarna ville inte snuttifiera elevernas arbetsdag, de skulle därför få
hela arbetsdagar, de skulle få göra färdigt det arbete de höll på med och de skulle
fördela tiden lika mellan praktiskt och teoretiskt arbete. Eleverna skulle laga mat
till 450 elever två dagar i veckan.
Hugo, Martin, Liv och lärande i gymnasieskolan: en studie om elevers och lärares erfarenheter i en
liten grupp på gymnasieskolans individuella program, Jönköping University Press, Diss. Högskolan i
Jönköping, Jönköping, 2007
17
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– Vad man först av allt måste fokusera på var att bryta skolmotståndet. Innan
eleverna hade ändrat inställning till skolan så motiverades de överhuvudtaget inte
av betyg, läxor, prov eller kursplaner. Skolan är komplex och om man tror att man
kan öka måluppfyllelsen på ett enkelt sätt genom att testa och mäta eleverna mer
så tänker man fel. För de allra flesta elever är betyg, kursplaner med mera en stark
motivationsfaktor, men för de här eleverna är det tvärtom. Det blir snarare ett
hinder.
Men när skolan börjar bli något för mig, då eleven börjar känna ”jag kan och
jag vill”, då kommer de att efterfråga prov, menar Martin Hugo, som säger att
motivationsfaktorn är olika för olika människor.
Att se helheten och skapa en helhet inom ämnen och under arbetsdagen har
varit en del av strategin och här citerar Martin Hugo Ellen Key som för hundra
år sedan kritiserade hur man då arrangerade skolarbetet. En analys som i långa
stycken är lika aktuell i dag.
I nutidens utmärkta skola infogas det späda personlighetsämnet – eller rättare utströs
det för vind och våg, som en liten sten vid stranden. Där träffas den av det ena vågskvalpet efter det andra, dag för dag, termin efter termin. Plask – fyrtiofem minuter
kristendom; plask – dito historia; plask – dito slöjd; plask – dito franska; plask – dito
naturkunnighet! Nästa dag nya ämnen i nya små stänk!...Under dessa vågskvalp
domna hjärnorna, fördummas och förstummas själarna, lärarnas som lärjungarnas.18

Att skapa relation
Till en början gick arbetet med kärnämnena segt och lärarna fick helt enkelt lägga
undan den ambitionen att arbeta med de ämnena för att först väcka elevernas motivation. Och det gjorde man genom att skapa relationer till de olika eleverna.
Det lärarna lyckades med det första halvåret det var att få elever som inte varit i
skolan överhuvudtaget att komma till skolan – och med glädje. Det som var avgörande var tre aspekter:
– Det mest avgörande var att jag går till skolan och träffar en person som tycker
om mig och som jag tycker är trevlig att träffa. Mötet med läraren är på många
sätt avgörande, de här eleverna behöver inte ha en traditionell lärarrelation utan
en djupare relation som är mer mellanmänsklig.
Den andra aspekten är att man tycker skolan är ”på riktigt”. Att det man gör i
skolan känns meningsfullt, som att laga mat till 450 personer eller att bygga gokart.
– Det måste vara något som man själv tycker är meningsfullt och inte något
som andra har bestämt sedan länge. När Kea börjat laga mat för 450 personer
upptäckte Martin Hugo plötsligt en helt annan kroppshållning hos honom och
undrade ’men vad är det som hänt nu under det här första halvåret?’. Kea svarar:
’Ja, men vad fan, det är ju på riktigt!’
Boel säger så här.
Jag känner mig som vuxen eftersom man har lagat 450 portioner och det känns som
meningsfullt arbete. Jag har tyckt att det har känts meningsfullt och roligt att gå till
skolan. Lärarna har haft en annan syn på mig än vad högstadielärarna hade.
Hugo, Martin, ”Forskning och lärande i klassrummet måste vara på riktigt” i Hugo, Martin &
Segolsson, Mikael, Lärande och bildning i en globaliserad värld, Studentlitteratur, Lund
18
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Den tredje aspekten är delaktigheten, att man upplever att ”det här är för mig, jag
får vara med och bestämma över min egen tid”. Att jag gör det här ”för min skull”.
Martin Hugo frågade en av lärarna: ”Hur tänkte du när du första dagen klev in
i klassrummet och mötte eleverna. Du ska ju vara en kärnämneslärare nu i tre år?
Hur tänkte du om själva undervisningen?” Läraren svarade så här.
Ja, jag hade ett konkret mål, mitt viktigaste mål när jag började här det var att bygga
upp en relation. Skit i vad vi gör, tänkte jag.
När man som lärare möter dessa elever handlar det främst om att sakta, sakta
bryta deras skolmotstånd och försöka ändra deras negativa inställning till skolan,
säger Martin Hugo. Detta tar lång tid och kräver mycket engagemang från lärare.
Innan de här eleverna har ändrat sin inställning till skolan motiveras de överhuvudtaget inte av betyg, läxor, prov eller kursplaner.
– Läraren fick dem att läsa kärnämnen men det tog ett och ett halvt år innan
de gjorde det. Innan dess gjorde de en massa andra saker. Men eleverna kom varje
dag till skolan, ingen skolkade.
En annan lärare sa: ”Man måste tycka om dom. Man kan inte låtsas tycka om
dom utan man måste verkligen tycka om dom.” De här eleverna känner direkt
när de träffar människor som föraktar dem eller inte tycker om dem. Sara, en av
lärarna säger så här.
Det viktigaste för mig det är att de går härifrån som människor som faktiskt tror sig
att kunna något och våga prova, så det viktigaste, det är att de tror på sig själva.
Och en av eleverna säger så här om Sara.
Sara ser ju inte bara mig som en elev som ska prestera något i hennes ämne. Hon är
mer som en kompis och en lärare samtidigt.
Sara menar att hela hennes läraruppdrag ”handlar om att vara medvandrare, att
vandra vid elevernas sida och ge eleverna det de behöver för sin utveckling”.
Man kan, säger Martin Hugo, tycka att det här låter som en förskola, men de
här ungdomarna är väldigt känsliga i sina upplevelser av vad som är en bra eller
dålig relation. Man kan säga att det omsorgsbegrepp som används inom förskolan
har relevans även i mötet mellan ungdomarna och gymnasielärarna. Omsorg står
för omvårdnad och omtanke riktat mot någon vars behov berör mig.
En elev som under sin första lektion i gymnasiet fick sätta sig med matteprovet
började skaka i hela kroppen och fick en väldig ångest. Hon tog matteprovet och
slängde det i väggen och skrek ”jävla kärring” och sprang ut på gården. Men, menar Martin Hugo, om man förstår den här flickans bakgrund och vad hon upplevt
i skolan i mötet med matematik, då är det ganska självklart att hon reagerar så.
Hon har aldrig lyckats i matematik, hon har bara misslyckats. Att första gången
hon träffar någon bli testad i matematik, det är ingen bra start för den här flickan
i en relation. Enligt Martin Hugo krävs det att man varsamt närmar sig de här
människorna och sedan att de själva vill förändras.
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Meningsfulla möten
De här eleverna behöver möten som ger känsla av meningsfullhet och möten som
inte reducerar dem som individer. De möten med lärare som eleverna tidigare haft
hade kännetecknas framför allt av utsatthet, kränkande behandling, utanförskap,
konflikter, besvikelser, misslyckande och meningslöshet.
De möten som kom till stånd under deras gymnasietid kännetecknades framför
allt av närhet, tillit, att bli sedd och bekräftad. Det innebar att eleverna upplevde
en meningsfullhet där de kände sig delaktiga och förstådda. Tillit innebar att
eleverna kände sig accepterade, bekräftade och uppskattade för dem de är och att
de då får förtroende för lärarna som medmänniskor.

Efter tre år
Det allra bästa, säger Marin Hugo, är att lärarna fick ut dessa elever i samhället,
elever som kunde säga att ”skolan är okej”.
– Det är fruktansvärt viktigt. Mycket av attityden till skolan förs över från
förälder till barn och jag brukar säga att en av de viktigaste ingredienserna är föräldrars attityder till skolan. Om de har en positiv inställning smittar det av sig på
barnen. Goda minnen ger eleverna positiva förväntningar på skolan.
Det andra, och kanske det viktigaste enligt Martin Hugo, är en bättre självbild.
Att man känner att man är en person som kan lyckas och att ”jag vågar”.
– De flesta av de här eleverna blev agenter i sina egna liv, de tog ansvar och
de kände att de kunde påverka sitt eget liv. Det innebär att fyra stycken har fasta
tjänster i dag och två stycken har börjat på komvux. Det är bara en av de här
personerna som arbetar med att laga mat.
Men klarar alla grundskolans krav? Ja, de flesta, menar Martin Hugo, bara rätt
förutsättningar ges.
– Sedan tror jag det finns en väldigt liten grupp, som inte kan klara alla de
här 749 målen helt enkelt. De är för svåra att klara allihop. Alla eleverna klarade
1 400–1 700 gymnasiepoäng under den här tiden och det tycker jag är ett fantastiskt resultat. Om man skulle vilja kritisera en sådan här verksamhet skulle man ju
kunna säga så här ’ja, det här var åtta elever som gick ut grundskolan med ofullständiga betyg och det är åtta elever som gick ut gymnasieskolan med ofullständiga betyg’. Det är ett sätt att se på det men om man tittar till lite, under locket så
att säga. Det hände fruktansvärt mycket under den här tiden med dessa elever!
Ungdomarnas möjlighetshorisonter vidgades under gymnasietiden och mycket
i skolarbetet som de tidigare upplevt som omöjligt att uppnå upplevdes under det
tredje året som möjligt. Deras framtidsbilder blev också mer positiva.
Det är inte bara eleverna som vuxit och lärt sig utan även lärarna. Starten på
forskningsprojektet var att läraren Sara reflekterade över sin egen praktik och hur
hon skulle kunna arrangera lärandesituationer så att färre elever skolkade och hoppade av på gymnasieskolans individuella program.
– Lärare behöver ständigt ställa frågan: Vilka är det som jag har framför mig
i klassrummet? För att skapa bra lärandesituationer bör lärare veta hur barn och
ungdomar tänker. Att starta där eleverna står.
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Många av de elever som har misslyckats i skolan kan ta igen mycket på ganska
kort tid när de ändrar sin inställning till skolarbete, säger Martin Hugo.
– Skickliga lärare med mycket tålamod och engagemang, som ser den lilla människans livssituation, det kan vara helt avgörande för hur det går, helt avgörande
för människans liv. En skola för alla är en skola dit eleverna tycker det är trevligt
att gå!

Att diskutera
När det gäller motivation och lärande på er skola
– vilka är era styrkor och förbättringsområden?
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Synligt lärande
– undervisnings
processen gör
skillnad
Titeln på konferensen ”Inget slår en skicklig lärare” är hämtad från John Hatties bok
”Visible Learning”. Boken är ett resultat av
femton års forskning och den hittills största
översikten om hur olika faktorer påverkar
elevers studieresultat. Bokens mantra är att
undervisnings- och lärandeprocessen måste
synliggöras. Man kan säga att hela boken är
en berättelse om betydelsen av lärarens roll i
klassrummet men också om den effekt återkoppling har på elevens resultat. Undervisning handlar om att löpande få mer kunskap
om hur elevens lärande går till. Per Kornhall
gav på konferensen en översikt av boken
”Visible learning” som är värd att närmare
fördjupa sig i.19
19

Föreläsningens innehåll har kompletterats med stoff från John Hatties bok Visible learning.

Utbildning – den viktigaste skyddsfaktorn
– Inget slår en skicklig lärare, skriver John Hattie, som är utbildningsforskare från
Auckland. Det är onekligen ett positivt budskap till landets lärare och det finns
ett sug efter ett sådant i Sverige idag. I den mediedebatt vi har haft har skolan fått
ta mycket stryk, och vi glömmer lätt bort det som Martin Hugo sa i sin inledning
– att svensk skola i huvudsak fungerar väldigt bra och att våra elever trivs bra i
skolan. Det har ju inte minst Skolverkets attitydundersökning visat.
Skolan är viktig och helt grundläggande för de flesta samhällen i världen.
Utbildning ger skydd mot ohälsa och Per Kornhall lyfter fram Socialstyrelsens
senaste sociala rapport 2010, vars slutsats är att den viktigaste faktorn för att inte
hamna i utanförskap, kriminalitet eller narkotikaberoende är avgångsbetyget i
årskurs 9 – att gå ut nian med godkända betyg.20
Boken Visible learning är inte bara en forskningsrapport utan en mycket läsvärd
bok, pedagogiskt upplagd och riktigt spännande att läsa.21 Läsaren kan till exempel via ”hastighetsmätare” följa 138 faktorers framgång/icke framgång på elevers
resultat. Men vad är det då för bok? Den är en så kallad meta-meta-analys, det vill
säga en metastudie av 800 metastudier utförda av andra forskare. Sammantaget
handlar det om 50 000 vetenskapliga undersökningar och över 80 miljoner elever
som har varit involverade.
– Hattie presenterar i sin bok en rankinglista över vad som fungerar och inte
fungerar. Hans ambition är dock inte bara det. Tvärtom vänder han sig emot den
fixering som råder bland många forskare som vill rada upp faktorer som ”evidensbaserade”. Hatties ambition är att presentera en sammanhållen och konsistent
förklaring till vad som påverkar elevers resultat.
Boken har fått stor uppmärksamhet inom forskning och i utbildningspolitisk
debatt i flera länder. Nya Zeelands utbildningsminister har uttryckt att resultaten
kommer att få omfattande inflytande över utbildningsväsendet i landet. En inflytelserik brittisk tidskrift, The Times Educational Supplement har utnämnt boken
till ”Undervisningens heliga graal”.22
Per Kornhall menar att lärare och föräldrar kan nicka igenkännande åt många
av resultaten – ”vad var det vi sa”.
– Resultaten är vad man i USA kallar ”grandmother findings”. Att läraren är
den viktigaste personen kan många föräldrar skriva under på när de hör berättelser
om sina barns skola och deras engagemang i ett visst ämne. Den vuxna personen
som barnen dagligen möter, och som de träffar nästan mer än sina föräldrar, har
självklart en mycket stor betydelse. Det gör inte så mycket om väggarna i klasrummet är blå eller gröna eller gula, det har större betydelse vem som leder barnens
lärande och hur det går till.

Effekter på grupp- och individnivå
Hattie har som nämnt en pedagogisk finess i boken. Han gör hastighetsmätare för
varje faktor där en pil visar om den har negativ påverkan eller mer eller mindre
20

Social rapport. 2010, Socialstyrelsen, Stockholm, 2010

Hattie, John A. C. Visble learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achivement,
Routledge, London: New York, 2008
21

Warwick, Mansell, “Research reveals teaching’s Holy Grail” i The Times Educational Supplement,
TES 21 nov 2008
22
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per Kornhall
Per Kornhall är disputerad
biolog och gymnasielärare
och arbetar som undervisningsråd på Skolverkets
utvecklingsavdelning. Han
har ansvar för skolformsöver
gripande kvalitetsutvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik.

positiv. Effekter under 0 är negativa och mellan 0–0,40 är det svag till normal
effekt och faktorer som påverkar över 0,40 ger mer än normal effekt. Det är dessa
senare som Hattie är speciellt intresserad av. Hastighetsmätaren nedan visar på
medveten återkoppling till eleven från lärare till elev, en av de faktorer som har
väldigt hög betydelse för resultaten.
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Figur 1. Exempel på en hastighetsmätare.

Faktorer som Hattie rankar under 0,40 anses ha normal eller svag påverkan på elevers resultat. Det gäller ofta strukturella faktorer som t.ex. klasstorlek, skolstorlek,
möjlighet att välja skola, programstruktur eller finansieringsform – det är faktorer
som visar sig ha liten effekt på elevers prestationer. Desto större effekt har faktorer
inne i skolan och framförallt inne i klassrummet.
Per Kornhall framhåller att det är viktigt att se att resultaten är statistik som
bygger på undersökningar av stora elevgrupper.
– Att något i genomsnitt inte fungerar betyder inte, att det inte fungerar i ett
enskilt fall. Eller att något genomsnittligt är bra betyder inte att det kommer att
fungera i alla enskilda fall. Resultatet är generaliseringar som man kan använda på
övergripande nivå. Det intressanta är egentligen att vissa signaler är så tydliga och
att man får fram ”mjuka” kvalitetsfrågor när man mäter på ”hårda” resultatdata.
Så här uttrycker sig Hattie själv om relationen mellan de faktorer som uppmärksammas i media och de faktorer som ger effekt:
En av de förvånande upptäckterna (…) är att många av de frågor som är de mest
debatterade faktorerna är de som har minst effekt (…) Det är viktigt att fråga sig
varför sådana frågor som klasstorlek, att elever skall gå om, skolval, sommarskolor och
skoluniformer skapar så heta diskussioner (…)
Hattie kommenterar också möjligheten till fria skolval och säger:
Effekten av skolor överdrivs ofta, speciellt i utvecklade länder. Men om du tar två
elever med likartade förutsättningar så spelar det ingen roll vilken skola de går i (...)
För det mest betydelsefulla enligt Hattie är vilken lärare eleverna kommer att
möta i den skola de går i.
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Viktiga faktorer – rankade
Vad är det då som dyker upp om vi tittar på 80 miljoner elever – vad är det som
fungerar? Vad hamnar fokus? Här följer ett axplock och några av faktorerna kommenteras sedan nedan (under 0,40 anses ha svag påverkan):

Faktor

Effekt

Ranking

–0,34
–0,16
0,11
0,12
0,16
0,21
0,23
0,23
0,29
0,36
0,57
0,51
0,67
0,72
0,73
0,75
0,88
0,88
0,90
1,2

138
136
124
122
16
106
100
98
88
74
32
45
14
11
10
8
5
4
3
1

Mobilitet (byte av skola)
Att gå om
Lärarutbildning
Kön
Nivågruppering
Klasstorlek
Individualisering
Sommarskolprogram
Läxor
Skolledare
Socioekonomisk status
Föräldrars engagemang (parental involvement)
Tidigare resultat
Lärare-elev-relation
Återkoppling, feedback
Lärartydlighet
Acceleration
Microteaching
Formativ utvärdering
Elevens egen bedömning (self reported grades)

Några kommentarer till ett par av faktorerna
Effekten av Mobilitet eller rörlighet mellan skolor är mycket negativa och mobilitet
placerar sig i botten på rankinglistan. Det som enligt forskningen framför allt påverkar är anpassningsproblem i den nya miljön, både i relation till kamrater men
också i det viktiga mötet med andra elever, där man lär av varandra. Om man
ändå måste flytta är det en framgångsfaktor att hitta en nära vän inom en månad.
Skolledare hamnar i rankingen på plats 74. Det betyder inte att rektor är oviktig
men en rektors viktigaste uppgift är, enligt Hattie, att organisera det kollegiala
lärandet. Att göra det synligt och skapa utrymme för lärare att vara just aktiva
lärare. Det innebär att som ledare skapa en skola där lärare känner trygghet i att
prata om sin undervisning Där det finns en öppenhet så att man lätt kan prata om
sina erfarenheter och hitta öppningar på de problem man möter.
Nivågruppering vet vi är inte särskilt effektivt, det framkommer även i Skolverkets kunskapsöversikt om särskilt stöd (2008)23. Därmed inte sagt att inte elever
kan behöva särskilt stöd i en speciell grupp, men att per automatik nivågruppera
elever drar ned elevers resultat (jfr. nedan acceleration).

23
Särskilt stöd i grundskolan: en sammanställning av senare års forskning och utvärdering, Skolverket,
Stockholm, 2008
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Föräldrars engagemang (parental involvement) ger också effekt, men det beror på vad de engagerar sig i. Framför allt ger föräldrars förväntningar på sina
barns studier effekter, medan däremot kommunikation (intresse för hemarbete/
läxor, hjälp med läxor), har liten effekt. Däremot ger det svag effekt när föräldrar
försöker sätta upp regler för tv-tittande och fritidssysselsättningar. Hattie menar
att skolan behöver skapa ett nära samarbete med föräldrar för att bland annat lyfta
betydelsen av att hålla förväntningar höga på sina barn.
Lärarutbildning har liten effekt på elevers resultat vilket kan bero på att går du
en lärarutbildning och arbetar sedan som lärare i 25 år. Då är det mera arbetserfarenheterna och det kollegiala samtalet som styr än det som lärarutbildningen lyfte
fram i början av din yrkesbana. Vi vet samtidigt att lärarutbildning sällan undersöks i internationella studier. Vissa inslag i lärarutbildning är enligt Hatties analys
särskilt viktiga. Hattie kallar det Microteaching, dvs. att du som student prövar
olika sätt att undervisa inför läraren och de andra studenterna, säger Per Kornhall.
– Lärarutbildningar kunde kanske bli mer framgångsrika om de lade tyngdpunkten vid en mångfald av lärande- och undervisningsstrategier, enligt Hattie.
De utvecklar studenternas uppfattning om läraryrket som en evidensbaserad
profession (att man lär sig lika mycket av sina misstag som av sin framgång). Man
kanske bör skapa ett utvärderingssystem som vilar på en observerad eller videoinspelad reflektion och utvärdering av det man gör i ett klassrum. Genom att öppna
upp samtalet om olika undervisningsmetoders effektivitet, kommer läraren att
behärska ett brett spektrum av olika undervisningsmetoder, som de kan använda
när de man provat inte fungerar.
Precis som i lärarutbildningen handlar det om att i skolan skapa ett sådant
klimat av generositet och delaktighet att det är lätt att vidareutveckla sig genom
att kunna studera sina fel och vara öppen med det, så att man som lärare inte gör
om samma misstag år efter år. Det är dags, menar Hattie, att sätta lärares undervisningsförmåga under lupp – men på ett varmt, nyfiket och öppet sätt.
Mönstret är att ju högre upp man kommer på rankingskalan desto mer närmar
vi oss läraren i klassrummet. Så ligger till exempel Lärar-elev-relationen högt på
skalan, eftersom grunden i allt lärande är att läraren är engagerad, kan motivera
och framför allt kan kommunicera sitt ämne med eleven.
Acceleration är en annan faktor som ligger relativt högt på skalan. Det innebär
att man låter begåvade elever gå fortare fram genom skolsystemet till exempel
genom att gå upp en årskurs. Metaanalyserna har visat att dessa elever höjde sina
betyg med ett steg i jämförelse med de elever som inte fick denna möjlighet.
Om man ska föra över resonemanget på elever som inte är högpresterande, men
som man vill ska prestera mera, ger Hattie exempel på viktiga faktorer som höga
förväntningar, deadline kring vissa uppnåendemål och framför allt att förstå hur
eleven lär.
Återkoppling (feedback) ligger högt på skalan och Hattie utvecklar begreppet
feedback på flera sidor i sin bok. Han säger att misstaget han gjorde inledningsvis
var att se feedback som något som läraren g av till eleverna – något som lärarna sa
att de hela tiden gjorde. Den feedbacken till eleverna var mest kring det sociala eller beteendet. ”Jag började förstå arbetet med feedback bättre när jag såg elever ge
läraren feedback; då läraren är, eller åtminstone försöker vara, öppen för feedback
från eleverna när det gäller vad de kan, vad de förstår, var de gör för misstag, när
de missuppfattar något, då de inte är engagerade”, skriver Hattie. Då kan undervisning och lärande bli synkroniserade och därmed en verklig kraft.
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De bästa frågorna kring feedback är: ”Vart är jag på väg?” (intentioner/mål
mm). Hur går det för mig? Självutvärdering? Vad är nästa steg? (progression, nya
mål). Det bästa är när både lärare och elever ställer sig dessa frågor. Men Hattie
menar också att feedback inte är ett undermedel. Först måste man få en grundkunskap, har man bara en ytkunskap blir feedback inte det kraftfulla verktyg som
det annars kan vara.
Den modell som Hattie bygger upp som han kallar synligt lärande, visible learning, bygger på ett mycket aktivt ledarskap från läraren. Både i den här studien
och i andra som han har gjort på framgångsrika lärare framstår betydelsen av
lärarens ledarskap i klassrummet. Han menar också att det finns väldigt lite bevis
för att konstruktivistiska metoder som inquiry-based eller problembaserat lärande
är särskilt framgångsrika. Alltför ofta karikeras en aktiv lärare som katederundervisning medan ett mindre aktivt ledarskap, som bygger på att eleverna själva ska
skapa sig sin kunskap, ses som något bra. Hattie menar att den typen av påståenden är nästan direkta motsatsen till det framgångsrika recept på undervisning och
lärande som han ser i sin forskning. Han menar, säger Per Kornhall, också att
hans modell snarare kombinerar än kontrasterar lärarcentrerad undervisning med
elevcentrerat lärande och kunskap.
– Läraren situationsanpassar undervisningen och erbjuder eleverna en bred
repertoar av metoder för att nå kunskap såsom experiment, innötning, återberätta
för klassen, problemlösning etcetera. Det finns alltså inte ett sätt att undervisa
som är rätt. Det centrala är att läraren synliggör för eleven vad avsikten med övningen är och vilka kriterierna för måluppfyllelse är.
Men det ställer krav på en trygg studiemiljö.
– En tillitsfull studiemiljö kännetecknas av att läraren signalerar att det inte
finns några dumma frågor, att eleverna vågar berätta om de inte förstått och vågar
be sin lärare att förklara en gång till. I en sådan miljö ses misstag som en förutsättning för det fortsatta lärandet.
I klassrummet finns eleven och den faktor som rankas högst är elevens egen
bedömning av sig själv, vilket helt enkelt innebär att eleven rankar sig själv på
en skala. Något som studier visar att elever har en relativt säker uppfattning om.
Hattie ställer frågan varför det behövs så mycket prov när eleven faktiskt själv
kan sätta in sig på en skala kring sitt eget lärande. Att ha djup insikt om sitt eget
lärande och kunna förmedla det till läraren är en central faktor i Visible learning.
Hattie talar om den passiva eleven (passive learner) och den aktive (active
learner). Den passive vill ha en lärare som är organiserad, har struktur, som kan
specificera lärandemålen, medan de aktiva studenterna föredrar lärare som främjar
interaktion i klassen, som använder en variation av olika arbetssätt och som sprider mycket entusiasm omkring sig. Ett mål för skolan, enligt Hattie, borde vara
att öka antalet aktiva elever, men det kräver lärare som ser lärandet genom sina
elevers ögon och som därmed vet hur de ska engagera sina elever i lärandet.

Nytt sätt att se på läraryrket
Hattie säger att det räcker inte med att tycka om att undervisa, eller att eleverna är
engagerade eller att ha en vilja att lära ut. Det är helt enkelt ett nytt sätt att se på
läraryrket. Synligt lärande uppstår när läraren ser lärandeprocessen genom elevens
ögon och när eleven ser sig själv som sin egen lärare. Och där är samspelet mellan
elev och lärare centralt, annars kan läraren inte få kunskap om hur elevens lärande
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JOHN HATTIE
Läraren är medveten om
avsikten med undervisningen
och vilka de konkreta målen
är. Läraren lägger upp sin undervisning utifrån frågan ”vad
händer i nästa steg?” i syfte
att minska avståndet mellan
elevernas rådande kunskapsnivå och de målsättningar
som finns.

JOHN HATTIE SÄGER:
Skapa skolor, lärarrum och
klassrum, där:

• lärare kan prata om sin
undervisning, där misstag
och problem ses som
viktiga lärtillfällen

• läraren gärna lämnar felaktig kunskap och bristande
förståelse bakom sig och

• lärare kan känna sig
säkra att lära, lära om och
utforska sin egen undervisning och förståelse.

VISIBLE LEARNING BETONAR:

• Att samspelet mellan
lärare och elev är centralt.

• Att undervisning inte bara
handlar om att lära ut.

• Betydelsen av att fort
löpande skaffa sig
kunskap om elevernas
lärande.

• Att lärare behöver vara
engagerade och passionerade.

går till. Att lärare och elever tillsammans konstruerar kunskap, och att man får
veta vad eleverna kan och inte kan. Och vad de har missförstått. Det är något
som dyker upp i olika sammanhang genom hela boken. Hattie säger också att bra
lärare är passionerade och engagerade. Han skriver att det är en gåta varför de inte
kan se att lärarens ämneskunskaper har avgörande betydelse för elevernas resultat,
kombinerat med lärarens intresse för didaktik.
Det lärarna kan skapa är ett klassrumsklimat där de själva kan sitt lärande, där
man kan våga säga vad man inte kan, ett klimat där det är tillåtet att göra och visa
sina misstag. Att som skolledare skapa skolor där lärare kan prata om sin undervisning, där misstag och problem ses som viktiga lärtillfällen. Läraryrket är ett yrke
man utvecklas i hela tiden, att de utvecklande miljöerna behöver skapas i skolan.
Två forskare, Claire Hodgson och Katie Pyle, skriver i en alldeles nyutkommen
litteraturöversikt om skolklimat och lärande:
Klassrumsklimatet är speciellt viktigt. Det är avgörande att en konstruktivistisk, ickehotande miljö skapas så att elever känner sig trygga att uttrycka sina tankar, vilket
möjliggör för läraren att förstå vad eleverna vet, vad de inte vet, och vad de bara delvis
vet – deras missuppfattningar – och utveckla en undervisning som leder dem mot mer
förståelse.24
Slutligen, det engelska ordet pupil är detsamma som vårt pupill, som betyder
ögonsten, säger Per Kornhall.
– Många av oss har haft bra lärare, vi minns dem, för vi kände oss sedda, det
var någon som brydde sig. En av mina lärare gjorde att jag fick mitt stora intresse,
för botaniken. Jag vill avsluta med ett gammalt citat, det går att hitta hur många
gamla kloka citat som helst. Henry Mossley hade en kyrkskola där barnen fick lära
sig naturvetenskap. Han skriver följande: 25
Om barn skall bli utbildade så krävs det en direkt påverkan på dem från en upplyst
lärare, en lärare som påverkar varje enskilt barns sinne. Jag vill påstå att det är varje
barns rätt och mästarens allt överskuggande plikt att detta arbete börjar samma stund
som en elev börjar skolan och inte avbryts förrän det lämnar den.

Att diskutera
Vad är en skicklig lärare? Hur ska vi lära mer av
varandra?

Hodgson, Claire & Pyle, Katie, A litterary review of Assesment in Science, NFER, Slough Berks,
2010
24

Committee of council on education, Minutes 1845 (London 1845) Vol. 1, s. 247–248, citerad i
David Layton, “Science for the People”, George Allen & Unwin Ltd, London, 1973
25
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Elevers lärande i det
vardagliga skollivet
– utmaningar och
förbättringar
Skolinspektionen anser idag att det är för
många skolor som inte förmår anpassa undervisningen till de elever som har svårt att
nå målen. Hur lyfter man en hel skola och
ser till att det inte stannar vid några få skickliga lärare? Vilket utvecklingsfokus kan vara
värdefullt för skolor när de ska förbättra sig?
Vad betyder detta för elevers undervisning,
lärares lärande och elevers lärande? Skolforskaren Ulf Blossing utvecklar de frågorna
nedan.

Det ser lite för olika ut i skolor i dag och det kan vara lite av en slump, sett ur
varje individs perspektiv, om man får en bra utbildning eller inte, inleder Ulf
Blossing sin föreläsning. Som skolforskare är han intresserad av att det inte ska
vara en tillfällighet om man som elev klarar sig i skolan eller inte.
– Jag har forskat på hur man kan arbeta för att sprida de goda idéerna i hela
organisationen och jag tänkte i dag reflektera om detta i relation till elevers
lärande, för jag menar att det hänger ihop. När vi läser Skolinspektionens olika
granskningar kan man bli lite uppgiven och undra lite över läget i skolan. Men då
behöver man komma ihåg att det finns en variation och granskar vi skolor ur ett
längre tidsperspektiv, så har mycket förbättrats.
Ulf Blossing har följt skolor ända från 1980 och framåt utifrån de reforminitiativ som skett alltifrån SIA-reformen med lagarbete och ett mer utmanande
pedagogiskt ledarskap. Skolors inre liv ser annorlunda ut än det gjorde 1980 och
en hel del har förändrats.
– Det är viktigt att se att skolan är en trögrörlig institution. Det är inte detsamma som att lärare är trögrörliga. Det finns många engagerade lärare. Emellertid
har alla gått i skolan och har därmed uppfattningar om hur en skola ska se ut. Den
generation som nu är vuxen bär på sin uppfattning hur det är att vara barn och ung
i skolan i dag. Det formar också de förändringskrafter som finns i vårt samhälle, vilket gör att vi får en eftersläpning när det gäller idéer för förändringsarbete i skolor.
Ett annat fenomen, enligt Ulf Blossing, är att mycket av de intentioner vi i dag
har på samhället läggs på skolan. Visionerna för vårt samhälle och för våra barn
och ungdomar är rätt så omfattande och de är inte alldeles lätta att uppnå eller
hantera i det praktiska arbetet. I ett samhälle med många visioner kan självfallet
en del av dessa hamna i konflikt med varandra. Förändringar i skolan kan skapa
en utvecklingskraft men också en utvecklingströtthet, säger Ulf Blossing.
– Vi har en bra skola, men vi kan inte slå oss till ro. Vi måste tro oss om att
åstadkomma ännu mer och därmed nå fram till a l l a elever.

Några forskare och forskningsresultat
Skolverkets utvärdering av individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram
visar att elevomdömen och åtgärdsprogram innehåller för mycket beskrivningar
av elevers personliga egenskaper och elevers psykologiska beskaffenhet. Det är inte
ovanligt att ett åtgärdsprogram för en elev i till exempel matematik mest handlar
om att eleven har koncentrationssvårigheter eller är trött.27
– Innehållet är mer en psykologisk än en didaktisk beskrivning. Man kan inte
utläsa vilka mål som är svåra att nå för eleven just i matematik eller var i ämnets
uppbyggnad som det brister. Utifrån en sådan mer didaktisk lägesbeskrivning
skulle läraren sedan kunna formulera åtgärder.
Som nämnts i en inledande artikel i detta material har Skolverket pekat på den
ökade individualiseringen i lärandet som ett problem.
– Elever lär för mycket i ensamhet, det läggs för mycket ansvar på individen
och det slår särskilt hårt mot de elever som har behov av extra stöd. Differentiering är ett annat tema som Skolverket lyft fram, vilket för med sig att elever
Blossing, Ulf, Kompetens för samspelande skolor: om skolorganisationer och skolförbättring, Studentlitteratur, Lund, 2008
26

Skriftliga omdömen i grundskolans individuella utvecklingsplaner: en uppföljning och utvärdering av
skolornas arbete ett år efter reformen, Skolverket, Stockholm, 2010
27
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Ulf Blossing
Ulf Blossing är skolforskare, docent i pedagogik
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segregeras i olika områden och utifrån olika förutsättningar något som självfallet
påverkar elevers lärande.28

John Hatties metaanalyser
Ulf Blossing lyfter också fram John Hattie och hans omfattande analys av metastudier kring elevers lärande.29 Hatties forskning beskrivs mer ingående i artikeln
Synligt lärande – undervisningsprocessen gör skillnad i denna antologi.
– Läraren har väldigt stor betydelse och är den som påverkar elevers lärande
allra mest. Inte så konstigt kanske, för det är ju i situationen där läraren möter
eleven som lärandet sker. Lärare behöver visa omtanke och på ett både aktivt och
passionerat sätt engagera sig i vad det innebär att undervisa och lära sig. Det för
också med sig att lärare behöver vara medvetna om vad varje elev tänker och känner till för att kunna skapa meningsfulla erfarenheter för dem.
Läraren behöver självfallet också känna till lärandemålen och framgångskriterierna för de lektioner som planeras. Förutom att läraren behöver ha fokus på
eleven, som är det traditionella synsättet, så säger Hattie också att läraren samtidigt behöver ha fokus på vad som händer med de egna intentionerna och de egna
tankarna kring lärande när man genomför det tillsammans med eleverna.
– I Skolinspektionens analyser står bland annat att det ser ut som om en del
skolor använder en enda undervisningsmodell. Den träffar en bred grupp elever
men det innebär också att många faller utanför. Det är det som Hattie angriper
här, en lärare behöver vara flexibel och växla mellan olika modeller och lärande
idéer. Men han utvidgar det också att gälla organisationen och förbättringsarbetet.
Skolledare och lärare behöver skapa personalrum och klassrum där fel är välkomna som lärandemöjligheter, där förkastandet av ogiltig kunskap välkomnas
och där deltagarna kan känna sig trygga i sitt lärande.
– Jag vet att det kan se ut så på en del skolor, men långt ifrån alla skolor ger
lärarna möjlighet att lära om sitt lärande inom sin arbetsplats. Det är viktigt att
som rektor ge förutsättningar för detta.

Knud Illeris – olika dimensioner i lärandet
Vi lär hela tiden menar den danske forskaren Knud Illeris. Eleverna lär sig ju både
det vi vill och det vi kanske inte vill, säger Ulf Blossing. Vad är det för processer vi
medvetet skapar kring lärande i skolan? Lärande är både en yttre och inre process.
När jag behöver vänder jag mig inåt och använder mina inre resurser men också
mina yttre, i förhållande till människor jag möter.
– Lärande är uppbyggt av några olika dimensioner och det är en anpassningsprocess i förhållande till omvärlden. Den här processen kan man förbättra på
olika sätt. Man kan bli bättre på det man redan kan och man kan träna upp nya
förmågor och få igång ett ännu bättre lärande.
Det fördjupar Illeris ytterligare genom att beskriva tre dimensioner i lärandet.
Det finns en innehållsdimension, det är den vi tänker på som vanligast i skolan,
Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, Skol
verket, Stockholm, 2009
28
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säger Ulf Blossing. Det handlar om kunskap, förståelse och färdigheter. Den andra
är drivskraftsdimensionen. Det är den som används traditionellt i lärandet för att
få igång eleverna i klassrummet genom att motivera dem på olika sätt.
– Betyg brukar vara en motivation, ännu bättre brukar vara egna frågor som
elever har och är nyfikna att få reda på svaret på. Nyckelorden här är motivation,
känslor och vilja.
Den tredje dimensionen – samspeldimensionen, innebär att man inte bara lär
genom att läsa i böcker eller att nyttja sitt eget inre reflekterande, säger Ulf Blossing. Man lär sig mycket i de handlingar man företar sig med andra människor,
framför allt i samtal med andra människor. Nyckelorden i denna dimension är
handling, kommunikation och samarbete.

Utvecklingsfokus – elever och undervisning
I lärandet behövs alla samspelsformer och Ulf Blossing visar en modell hämtad
från Illeris som sammanfattar de olika dimensionerna:

Lärandets samspelsformer
Institutionaliserat lärande
utvecklingspsykologi
Drivkraft
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Kollektivt lärande
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Den lärande organisationen

Samspel

Figur 2. Om lärandets samspelsformer av Ulf Blossing

Innehålls- och drivkraftsdimensionen och samspelet däremellan – det är dessa
som mest medvetet tar plats i skolan och som lärare planerar efter. Illeris kallar det
för det institutionaliserade lärandet. I forskningen känner vi igen det från utvecklingspsykologin, säger Ulf Blossing. Till exempel att drivkraften förändras utifrån
att barnen förändras och växer och vilket innehåll de kan ta till sig i olika åldrar, i
form av konkret och abstrakt innehåll.
Det kollektiva lärandet, vår drivkraft att vara tillsammans med andra människor, skapar en socialisation och en anpassning. Men vi är också tillsammans
med andra människor i bestämda innehåll på olika arbetsplatser och i skolan. Det
kallar Illeris för praxislärande och den lärande organisationen.

Inget slår en skicklig lärare 41

– Utifrån detta kan vi sluta oss till att det i skolan planeras för mycket i förhållande till den övre delen av triangeln och för litet i förhållande till den nedre delen
av triangeln. Att det finns ett psykologiserande språkbruk i åtgärdsprogrammen
är ju inget konstigt, det är ett uttryck för att man är i samspel med eleverna vare
sig man planerar eller inte för det i skolan. Men om man gjorde det mer medvetet
skulle man inte lägga det slaget av samspelstermer i ett åtgärdsprogram utan istället mer av det slag som handlar om praxislärande och organisation. Då behöver
man särskilja det lite, ju mer omedvetet det sker, desto mer kommer det att ske på
ställen som inte blir systematiskt utvecklande.
Samspelsformerna behöver vi, enligt Ulf Blossing, utveckla mer för att elever
inte ska få ett helt individuellt ansvar för det egna lärandet och för att ge möjlighet
att kommunicera med varandra. Det är då samspelsformer som lyfter fram lärarnas
samspel med varandra i förhållande till verksamhetens mål som behöver fokuseras.

Utvecklingsfokus – elevers lärande
Ulf Blossing talar om ”single-loop” och ”double-loop” i arbetet med att utveckla
undervisningen och lärandet. Man kan tänka på två sätt, enligt Ulf Blossing.
Single-loop innerbär att man gör något som man egentligen redan påbörjat men
förbättrar inom samma område. Double-loop utvecklar något helt nytt. Singleloop innebär att följa upp elevernas resultat, att förbättra den uppföljningen och
försöka, när det brister, undersöka var det brister.
– Åtgärdsprogram arbetar alla skolor med och många skolor vill förbättra dem.
Fortsätt den förbättringen och försök få in ett mer didaktiskt tänkande; rensa ut
det psykologiska språkbruket och överlämna det till andra, exempelvis elevhälsan. Utarbeta åtgärdsprogram där man steg för steg visar hur man didaktiskt kan
tänkas hjälpa individen.
Double-loop lärandet, det kollektiva lärandet, behöver utvecklas ännu mer,
säger Ulf Blossing. Eleverna behöver få tala riktig mycket om kunskap på lektionerna – med varandra och med läraren. Genom samtalet finns en stor lärandepotential, vilket kan verka starkt motiverande – i samtalet tvingas eleverna att
använda sina egna begrepp. Och Ulf Blossing ger rådet att göra undervisningen
mer livsvärldsanknutet.
– Knyt an till elevernas frågeställningar såsom de upplever samhället runt
omkring dem. Och om man vill vara riktigt visionär, se det som ett bygge av en
lärande organisation, där elever inte bara är klienter, utan aktiva och faktiska medlemmar på en arbetsplats.

Utvecklingsfokus – lärares lärande
Ulf Blossing började med att säga att det har betydelse för eleverna hur lärare lär
sig. Vad är utvecklingsfokus för lärare om vi använder begreppen single-loop och
double-loop? fortsätter Ulf Blossing. Single-loop kan handla om uppföljning av
skolans resultat och att det finns ett systematiskt förbättringsprogram. Doubleloop kan sätta fokus på det kollektiva lärandet med arbetslaget som utvecklingscentrum och att skolledaren skapat en lärande organisation med fokus på uppföljning
av lärares undervisning. I en sådan organisation reflekterar lärarna över varför den
egna planeringen gick eller inte gick som man tänkt sig, säger Ulf Blossing.
– Försök att stegvis föra in nya modeller som ni testat eller inte testat tidigare.
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Bygg allteftersom systematiska förbättringsprogram för den egna undervisningen,
där ni är öppna för att se att olika modeller passar olika bra för olika grupper. Det
handlar därför mindre om att hitta universella undervisningsmodeller som passar
alla grupper en gång för alla. Försök få till mer av ett kollektivt lärande, där individen kan lyfta in sin utveckling tillsammans med kollegerna. Tänk om man fick
lika bra systematik på lärares undervisning som elevers lärande.
Under konferensen Inget slår en skicklig lärare har uttrycket ”det måste vara på
riktigt” (sagt av Martin Hugo i sin föreläsning), refererats lite då och då i de olika
föreläsningarna. Även Ulf Blossing instämmer i detta. Han säger:
– Låt stoffet bli mer samhälls- och livsärldsanknutet, tänk efter hur man som
lärare introducerar sitt lärandestoff i relation till hur världen ser ut i dag. Det blir
mer nära de frågor ungdomar tycker är angelägna och aktuella. De flesta skolor
har horisontella arbetslag, där man samlas kring eleverna. Där kan man föra en
diskussion om elevers lärande, men man behöver också föra andra samtal i ämneslag för att diskutera ämnesprogression, fortsätter Ulf Blossing.
– Skolor behöver olika flexibla grupperingar för att få fart på kommunikationen. Fördela makt och ansvar för granskning och utveckling. Om rektor ska
utveckla ett pedagogiskt ledarskap behöver flera vara på banan för att ta ett ansvar.
Lärare behöver inte bara undervisa utan några behöver få ett ökat ansvar för att
fundera hur skolan ska ges förutsättningar för att få en bättre organisation men
också ta ansvar för att få en utveckling av egna kolleger. I arbetsprocesserna är det
viktigt att ha ett fokus på undervisningen, på undervisningsmönstren, på lärandet,
både elevers och lärares lärande. Och på elevinflytande, så att man inte glömmer
bort eleverna, så att de blir deltagare och inte klienter.
Ulf Blossing avslutar med några slutsatser.
– Kartlägg läget i de olika lärandedimensionerna, både när det gäller innehåll
och hur man motiverar eleverna. Undersök närmare hur samspelformerna ser ut
på skolan, hur kompetenta är vi till exempel att undervisa i grupp? För att förbättra elevernas samspelsdimension behöver lärarna blir bättre på att samspela. Då
kommer förhoppningsvis något per automatik att hända, då blir eleverna inneslutna i det samspelet också. Lärare behöver helt enkelt öva upp sina samspelsformer för att kunna ta in eleverna i dessa.

Att diskutera
Hur ser jag på lärande?
Hur tänker jag kring kopplingen mellan lärares
lärande och elevers lärande?
Vilka utvecklingsmöjligheter finns på min skola när
det gäller:
– Innehålls- och drivskraftdimensionen?
– Samspelsdimensionen?
– Rektors ledarskap?
Vilka konkreta didaktiska idéer/modeller känner
jag till för att främja samspelsdimensionen?
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När pojkar (inte)
läser och skriver,
om pojkars motstånd
till skolans läs- och
skrivkultur
Hur kan lärare bygga ett dialogiskt klassrumsklimat där elever får skriva texter utifrån
sina livsvärldar? Hur kan läraren utveckla
elevernas förmåga att samtala och reflektera
utifrån olika texter? Och hur får man pojkar
att engagera sig när de egentligen har ett
motstånd till skolans läs- och skrivkultur?
Gunilla Molloy har under många år bedrivit
forskning i klassrummet och i sin föreläsning
fokuserade hon på pojkars texter om deras
vardagsliv och hur dessa kan användas
– helt i linje med kursplan och läroplan.
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– Ja, vad händer i ett klassrum, egentligen? Vi ser att vissa saker händer, men vad
händer under det som vi ser hända. Det har intresserat mig kolossalt genom mina
år som lärare och forskare.
Gunilla Molloy har speciellt haft fokus på klassrumsforskning och hur flickor
och pojkar i skolan kan stimuleras att läsa skönlitteratur och utveckla sin förmåga
att samtala och reflektera utifrån olika texter. I sin avhandling Läraren, litteraturen,
eleven ställde hon bland annat frågan till eleverna; ”Varför läser man skönlitteratur
i skolan och vad har läraren för tankar med det?” Så här svarade två av eleverna:
Fråga: Varför tror du att man läser skönlitteratur i skolan?
Elev 1: – För att lära sig svenska språket och att formulera sig. Jag vet inte.
Är det därför som man läser skönlitteratur i skolan, tror du?
– Ja, jag har faktiskt ingen aning varför man läser litteratur…för att lära sig…
Lära sig vad?
Lära sig stava, läsa bättre, typ…formulera sig mer, få bredare ordförråd. Jag har
faktiskt ingen aning varför man läser litteratur…typ formulerar sig och få ett bredare
ordförråd.
Elev 2: Man kan lära sig uttryck …ord…kunna läsa…ja, det är så där…jag läser för
att jag vet att det är bra, men jag vet inte varför det är bra.
Det här sista svaret, säger Gunilla Molloy, är vad vi forskare brukar kalla för ett
klassiskt skolsvar. Han har lärt sig att något är bra, men har egentligen inte ”en
aning” om varför det är bra. I den dåvarande kursplanen i svenska30 står det bland
annat så här om varför man läser skönlitteratur i skolan:30
Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och
bidrar till att forma identiteten.
Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och
för det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder.
Därigenom kan motbilder formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden.

Pojken med huvudet på bänken
Gunilla Molloy kom i sin föreläsning att framför allt fokusera på pojkarna och
hon visar oss denna bild, som är omslagsbild till hennes bok När pojkar läser och
skriver, som kom ut 2007.31
– Ni har nog alla sett den här bilden, det spelar ingen roll vilken årskurs ni undervisar på. Ni kanske alla har varit med om den här situationen: ’Nu ska vi läsa
den här boken’…’mja, nej, ohh, ja, neh…jag måste gå till kuratorn’. Så här skulle
situationen också kunna beskrivas:
Väl på plats för lektion, så nära i en grupp som möjligt, förekommer ett ständigt skrapande med stolar, ett misslynt väsande vid minsta begäran och ett ständigt skruvande
30
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under tre år följde elever i
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skrev hon boken Reflekterande läsning och skrivning
där hon följde en klass från
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skriver, som är ett treårigt
aktionsforskningsprojekt,
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fokuserat pojkarnas motståndsstrategier till läsning
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i stolarna, utforskning av varje variant av sittande eller liggande. Under enskilda
studier visar några öppet förakt genom att låtsas försöka sova med huvudet lutat mot
bänklocket, några har ryggen mot bänken och tittar ut genom fönstret eller stirrar
frånvarande in i väggen.32
– Det var Paul Willis, i sin bok Fostran till lönearbete, som skrev detta för 29 år sedan. Man kan fråga sig, varför har inget hänt? Det jag gillar mest i det här citatet
är ”ett misslynt väsande vid minsta begäran”.
Gunilla Molloy blev i sin forskning allt mer intresserad av hur pojkarna tänkte
och vilka motståndsstrategier de utvecklade. Hon ville i ett aktionsforskningsprojekt närmare undersöka pojkars tankar om sina texter och följde därför en sjua
och var deras svensklärare i tre år.
– Jag beslöt att alla i klassen skulle läsa Sandor Slash Ida, ett förslag som framför allt kom från flickorna i klassen. Den handlar om två ungdomar som möts på
nätet och som chattar med varandra. Det finns i boken en bögnoja och en skildring av ett samlag, en sexuellt ganska avancerad scen som alla brukar tycka om att
läsa och som de flesta vet att den finns på sidan 91.
När jag läser litteratur i klassen så är läsningen halva jobbet, säger Gunilla Molloy.
– Resten är hur man talar om det som de hittar i texten, det bestämmer jag
aldrig på förhand, det kommer från dem själva. Jag bad dem att göra en kort uppsummering av sina intryck av boken.
Så här skriver Pelle i sin loggbok om boken Sandor Slahs Ida:
Jag tycker Sandor/Ida sög hårt. Jag hatar och läsa därför hatar jag alla böcker.
Jag ryser när jag ser en bok. Det är så tråkigt att läsa böcker, varför inte se en film, det
är ju inte 1700-talet. Fan jag är ju inte på 1700-talet. Det är ju 2004.
Jag kommer ju inte att läsa tråkiga böcker när jag blir stor för det är ju bara så tråkigt.
De mest frekventa orden i Pelles korta och kärnfulla skriftliga kommentar till
läsningen är orden ”tråkig” och ”läsa” i kombination. In sin bok När pojkar läser
och skriver kommenterar Gunilla Molloy detta på följande sätt:
För lärare bör det vara en intressant fråga inte bara hur man läser i skolan för att
eleverna ska uppfatta det som ”tråkigt” utan vad ”tråkigt” kan betyda för elever i olika
situationer. Låt mig redan här slå fast att många flickor också tycker det är ”tråkigt”
att läsa skönlitteratur i skolan. Att jag här har valt att skriva specifikt om pojkars brist
på entusiasm för den form av läsande och skrivande som sker i skolan samt om deras
uppträdande i klassrummen, betyder alltså inte att flickors uppfattning och beteenden
inte skulle vara lika intressanta eller problematiska.33
Påståendet ”pojkar läser inte” kan, om det upprepas för ofta, bli som en sanning,
en självuppfyllande profetia. Kanske är det istället så att det är ett ”relationellt”
problem mellan en del pojkar och deras svenskundervisning, säger Gunilla Molloy.
– Elevtexter bör tas på allvar – varför skulle vi annars be elever skriva och uttrycka sina uppfattningar?”
32
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I fallet med Pelles text, att det ”sög hårt” kan man som lärare tänka: ”Är det här
tacken? Att man gått och fått tag på en hel klassuppsättning Sandor Slash Ida. Ja,
om man tänker så, säger Gunilla Molloy, så missar vi en väsentlig poäng, nämligen att Pelle gjort precis det han blivit ombedd att göra.
– Pelle har gjort det jag bad honom om (…) ‘Här har du’, menar Pelle, ’det var
kanske inte vad du ville ha, men här har du i alla fall’. Poängen är att jag ser på det
här som text. Pelle hade redan talat om att han inte läst en bok i hela sitt liv – och
han tänkte inte göra det nu heller, men han hade faktiskt tagit sig igenom Sandor
Slash Ida. I klassen brukar vi skriva ut alla texter i datasalen så att alla får ta del av
varandras texter. Jag säger till Pelle att ’det där var en väldigt bra text du skrivit’.
Han tittade lite förvånat på mig, för det var ju inte vad han avsåg med sin text,
han ville bara leverera något för att hålla mig på avstånd. Jag sa till honom att jag
kommer att använda mig av texten på nästa lektion för att visa hur man skriver en
argumenterande text.
– Nästa lektion lägger jag texten så alla kan se den och säger: ’Kolla här vilken
bra text Pelle har skrivit. Det här är en argumenterande text och det ska ni behärska i årskurs nio’. Man bygger upp texten som Pelle här har gjort. Först trycker
man dit en åsikt (…) ”Sandor/Ida sög hårt” (…) ’han hatar att läsa’ (…) Så motiverar man detta. Sedan utvecklar han det på mitten (…) ’man ryser när man läser
böcker’ och så avslutar man det hela genom att summera och fånga upp det som
man börjat med…’Jättebra Pelle,’ säger jag, ’det här ska du kunna i nian men du
kan det redan i sjuan!’ Pelle blir kolossalt osäker för han är inte van vid att få det
här bemötandet.
Gunilla Molloy inflikar att hon håller med den tidigare föreläsaren Martin
Hugo, att har man inte en relation till sina elever så fungerar inte undervisningen.
Om de känner att man inte tycker om dem, ”då är det kört”. Det är heller aldrig
någon bra idé att låtsas att man tycker om dem, för det kan de lukta sig till. ”Gillar man dem inte så ska man faktiskt inte vara där, för det kommer att bli konflikter hela tiden”, säger Gunilla Molloy. ”Men jag kan inte med automatik älska alla
tonåringar, det vore ju inte friskt. En del är trevliga, en del mindre trevliga men
man hittar alltid något hos var och en som man gillar.”
Gunilla Molloy ber sedan klassen att skriva en berättande text, en text som ska
handla om – inte vad de hatar – utan vad de tycker om att göra, vad de gör på
fritiden och vilka intressen de har.
Ur Pelles loggbok:
Jag älskar att mecka. Jag brukar mecka på landet med mina moppar. Nu har jag 2
St., en stylad Ciao som är lackad med flammor, fast den är till salu nu på blocket (…)
Sen så meckar jag mycket med Sendan, det är en crossmoppe. Den har just blivit trimmad och gör upp till 80 km/h. Man kan trimma den mer utan att köpa trim. Med 70
cc och 23 mm förgasare och en ny kylare kan den göra 180 km/h, fast det är väldigt
dyrt att trimma dem så mycket
Men utan trimmet bara om jag drar en plugg vid cylindern så kan de göra 120 km/h. Den
är också nyrenoverad för 6 000 och går som en klocka nu. Min första moppe som jag fick
när ja var 12 var en Puch Florida 68. Den hade jag i typ 2 veckor. Sen så sålde jag den
och köpte en liten svart Ciao. Den hade jag hela sommaren tills motorn skar (o.s.v.).
Det här är en mycket bra text, en beskrivande text, säger Gunilla Molloy.
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– Det börjar med en personlig inledning och sedan tid och plats. Vad vi ser av
Pelle är att han har en väldig kompetens. Han kan skriva, om han får skriva något
som han gillar, som han kan och behärskar. Han är en ’wealing och dealing-man’,
köper och säljer på blocket. Men allt förstår jag inte (…) ’om jag drar en plugg
vid cylindern’, det förstår jag inte. Då sa jag till Pelle att jag är en van textläsare,
men ibland kommer det en text som jag inte förstår och så får Pelle komma fram
och förklara och tolka det jag inte förstår.

Literacy – en social aktivitet.
I sin analys av texter använder sig Gunilla Molloy av forskningsperspektivet Literacy, som kan förklaras på följande sätt:
Det är främst något som människor gör, på egen hand eller tillsammans. Det utövas
på en speciell plats, vid en speciell tidpunkt och för ett speciellt ändamål.34
Om vi inkluderar elevens hela värld i diskussionen om läs- och skrivkompetens,
kommer vi att få syn på andra former av literacies skriver Gunilla Molloy i boken
När pojkar läser och skriver.
Om pojkars läsmotstånd enbart ställs mot den literacy-form som svenskämnet traditionellt representerar, så kommer många elever, och framför allt pojkar, till korta. Men
om vi ser på den moderna textvärld i vilken vi idag rör oss med dess mångfald av olika
literacies, så är frågan om det inte är den äldre generationen som har en mindre bred
kompetens.” 35
I en text om det Pelle gillar skriver han lätt och ledigt om ett ämne som han behärskar. Man kan säga att Pelle med utgångspunkt i sin egen text redan i sjunde
årskursen har nått ett uppnåendemål för nionde årskursen, nämligen att ”redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt”. Pelle har ett
språk för literacy och det är olika former av literacy som vi använder oss av, säger
Gunilla Molloy.
Det finns olika former av literacy inom olika kulturer. Det för människor samman och ger dem en gemensam historia. Varje grupp, en släkt eller ett gäng, har
sina typer av literacy-aktivitet och då ingår språket som en viktig del av detta.
– Dessa former är förknippade med olika områden i livet, som skolan, arbetsplatsen och hemmet. Hemmen uppmuntrar och värdesätter ibland en annan typ
av literacy än vad till exempel skola och arbetsplats gör. Pelle har till exempel ett
väldigt stöd hemifrån och det skulle kunna uppstå ett maktförhållande mellan
Pelles pappa och mig om jag inte tillerkände Pelle den kompetens han i verkligheten har. Som svensklärare måste jag fråga mig vad den här eleven behärskar för
literacy för att jag ska kunna se hans literacy som en resurs. Jag måste engagera
dem i undervisningen. Det måste, precis som Martin Hugo säger, vara på riktigt
även för dem.

Barton, David, Literacy: an introduction to the ecology of written language, 2. ed., Blackwell,
Malden, MA, 2007
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– När jag distanserar mig från att ’Sandor Slash Ida sög hårt’ och tittar på
den text Pelle har gett mig, så kan jag i ett literacy-perspektiv tänka hur kan jag
använda Pelles text i min undervisning så att Pelle känner att han bidrar till hela
klassens skrivutveckling. En lärares inställning kan ta sig uttryck i engagemang
eller avståndstagande och jag väljer att engagera mig i mina elevers liv. Och det är
därför jag kan tycka om dem, för jag vet väldigt mycket om deras liv eftersom de
skriver mycket om sina liv och vad de gör. Jag använder mig av deras livsberättelser som text, som de sedan ska lära sig skriva mer utvecklade texter från.

”Thoughtful” literacy
– Pojkarna har ökat sin kompetens i engelska och jag tror att ett skäl är för att de
är så mycket ute på nätet. Jag bad eleverna att skriva en recension i en tidning och
eleven Janne i samma klass skriver så här i sin loggbok36:
Jag skulle spela World of Warcraft, för jag skulle arbeta med det och sedan recensera
det. Att spela ett spel hade jag inga problem med, eftersom jag redan spelat det spel som
jag skulle recensera, men nu spelade jag det på allvar. (…) WoW är ett Internetspel
som man i vissa fall måste betala för och det var det som var grejen.
Jag hade betalt samma dag som jag fick spelet, men pengarna skulle inte börja dras
förrän en månad senare (varför dom skulle börja dras då var för att man fick en gratis
månad). Spelet stängdes av och ett meddelande kom upp, det stod att min fria månad
var över och att jag skulle betala mer pengar för att fortsätta spela. Samma sak hände
min pappa som även han spelade spelet, så båda blev vi arga över att behöva betala
två gånger. Ett problem med detta var att jag inte hade eget Visakort, för det får jag
inte ha (…)
Det finns olika former av literacy inom olika kulturer, sa Gunilla Molloy tidigare.
Det för människor samman och ger dem en gemensam historia. Janne bygger upp
en gemensam historia tillsammans med sin pappa.
– Det är en bra text, den är beskrivande och berättande. Om vi ser till läsförmåga och läsförståelse. Ingenstans i forskningen uttrycks det att läsförståelse handlar om att memorera eller reproducera rätt svar. Läsförståelse gör istället anspråk
på eftertänksam läsning – ”thoughtful literacy” – en förmåga att länka ihop
textinformation med egen kunskap för genomtänkta och logiska svar.
Om det är egen kunskap måste elevernas liv föras in i klassrummet, de måste
föra in sin egen literacy-kompetens. För att kunna nå ”thoughtful literacy” ska
de fundera över något som fångat deras uppmärksamhet i en text. Via elevens
reflektioner får läraren tillgång till elevernas tankar, vilka i sin tur blir utgångspunkten i litteratursamtalet eller skrivandet. Det är inte bara deras berättelse som
är underlaget för Gunilla Molloys undervisning utan det är också elevernas tankar
och reflektioner.
– Jag har inga läromedel, jag har skönlitteratur och elevernas loggböcker. När
lektionen är slut läser jag snabbt igenom dessa och sätter gula post-it lappar där
jag hittar tankar som jag vill att de ska gå vidare med. Jag skriver ut dem på OH
och lägger på dem dagen därpå, det är min lektionsplanering.
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Demokratiuppdraget – i svenskämnet
En av de första böckerna som Gunilla Molloy valde att läsa med denna klass var
boken En bra klass av Ander Drån. I den beskrivs hur en flicka från Bosnien kommer ny till en klass som alltid har beskrivits som en bra klass. De är skoldisciplinerade, sitter ner, de ropar inte rakt ut. Bilden av den nyanlända flickan Kelimas
uppträdande passar inte in i den traditionella flickrollen. Kelima bråkar med
läraren, struntar i tillsägelser och slåss med pojkarna. Fröken tycker att hon går för
långt. Eleverna tröttnar på henne och ett föräldramöte tillkallas och i demokratisk
ordning bestäms att man ska rösta om Kelima ska få stanna kvar i klassen. Är det
demokratiskt?, frågar Gunilla Molloy.
– Och vems definition av demokrati är det som råder här? Medan vi läste
boken och diskuterade hur det skulle kännas att bli utröstad ur en klass och om
vi kunde se andra lösningar på det ”problem” som var Kelima, skrev eleverna
om sina uppfattningar om vad ordet demokrati hade för mening för dem. En
del av skrivandet handlade om vardagslivet i skolan och hur demokrati då kunde
gestalta. Utröstning kan de möta i tv:s olika såpor men när de mötte det i en bok,
blev det gastkramande för dem. Och när de mötte frågan ”Är vår klass en demokratisk klass?” blev de väldigt engagerade. Ur läsningen av En bra klass:
Riktad fråga som skulle besvaras i loggböckerna: Är vår klass en demokratisk
klass?
Elevkommentar 1: Enligt min mening är vår klass en demokratisk klass, för vi
brukar rösta. (Anders)
Elevkommentar 2: Enligt min uppfattning är vår klass inte en demokratisk klass,
för alla får inte säga vad de tycker. Det är en del i klassen som alltid vill synas och
höras (Frida)
Både Anders och Frida har ju rätt, konstaterar Gunilla Molloy, som så gott som varje
lektion ger eleverna liknande frågor, på vilka det inte finns ”rätta svar” att fundera
skriftligt över. Vad som utmärker en demokrati är att man röstar, man röstar på en
institutionell nivå, men att vara demokratisk är också en relationell fråga. Om vi ska
vara demokratiska gentemot varandra kan vi inte rösta på vem vi ska prata med eller
inte prata med. Att ha ett demokratiskt förhållningssätt är något annat.
– Jag frågade dem, ’hur ska vi ha det i den här klassen?’ Jag lät dem diskutera
fram hur de ville ha det utifrån ett demokratiskt perspektiv, vilket betyder att alla
ska få höras och synas. Om vi sitter i en grupp här och någon skriker hora, eller
att du är dum i huvudet, då är inte det här en demokratisk klass. Vi jobbade oss
framåt i dessa frågor och killarna blev mer och mer intresserade.
– Alla lärare har ju ett dubbelt uppdrag, vi har kunskapsuppdraget som vi ofta
älskar, och så har vi demokratiuppdraget. Då finns olika sätt att arbeta i klasserna.
Jag menar att svenskämnet har en unik potential för att arbeta fram ett demokratiskt förhållningssätt. Nu menar jag inte att man ska gå och leta efter böcker för
att diskutera demokrati för då kunde man ju lika gärna läsa Flugornas herre och
sedan diskutera demokrati.
Efter demokratitemat gick Gunilla Molloys över till existentiella frågor i boken
Den osynliga av Mats Wahl. Det fanns i klassen ganska många tongångar med
rasistiska uppfattningar och genom att ta sig an ”den osynliga” kunde de i klassrummet föra livliga boksamtal. Hon ville påbörja ett samtal om ”stora frågor” som
skulle finnas med som tema under de tre åren från sjunde till nionde årskursen.
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Lärande, menar Gunilla Molloy, kan handla om flera saker. De kan dels vara kunskaper som till exempel biografiska fakta om en författare. De kan också vara att
lära sig något om hur andra människor tolkar en text om man själv inte förstått.
Och det kan också vara förståelse att olika människor tolkar olika för att de har
olika bakgrunder.
Ett sätt att närma sig de stora frågorna var att vid läsningen av boken, i vilken
en dödad pojkes själ är närvarande, fråga om människan har en själ. Så här skriver
tre av eleverna:
Riktad fråga: Tror du att människan har en själ?
Ja, jag tror att människan har en själ som ser ut som en fågel. (Robin)
Nej, men de som tror på det och de som inte tror på det vägde en människa när hon
dog och då vägde hon mindre direkt. Det får mig att fundera. (Anton)
Ja, jag tror att det är som en skepnad som formar mig till den jag är. (Marie)
Eleverna ser att här är ett klassrum där man har olika åsikter och ser att det intressanta är varifrån de här åsikterna kommer. Då börjar man långsamt dels att visa
att åsikter har ett värde; det är intressant vad de andra tycker. Man börjar långsamt bygga upp ett klassrum där viktiga saker diskuteras.
– Sedan vill jag att de ska gå ett steg till, jag vill att det ska vara metareflektioner. Det betyder att de ska formulera funderingar och problem för att närma
sig strategier för egna problemlösningar. Jag menar här att det egna lärandet är
mycket vidare än enstaka skolämnen.
– En dag i årskurs åtta kom eleverna med ett flygblad som hade texten: ’Det är
dags att ta tillbaka Sverige!’ De hade haft besök av Sverigedemokraterna i skolan
och fått flygbladet från dem. Två pojkar i min klass hade satt upp dem på anslagstavlan i uppehållsrummet. Stämningen på skolan var ganska upprörd. Jag tyckte
det var ett utmärkt tillfälle att diskutera vad det här flygbladet är för slags text.
Men innan vi började tränga in i texten, kring argumentation, motsägelsefulla
påståenden med mera, så ville jag veta naturligtvis som hade gjort det, hur tänkte
de? Jag ställde därför frågan till alla och så här skriver en av pojkarna i klassen:
Jag tycker inte att vi ska göra en höna av en fjäder, för det var jag och några till som
gjorde det. Men vi är inte rasister eller nationalsocialister. Jag visste inte vad det var.
Hade jag vetat det så hade jag inte gjort det. Jag är själv ½ balt och min pappa och
farmor och farfar är balter som flytt, så varför skulle jag vilja ha sådana som jag ut ur
landet? Och en sak till. Om man är nazist så kan man ju inte bara kasta ut dem ur
klassen, utan man kan ju säga vad det menas med att vara nazist, för man kan ju inte
tvinga fram andra åsikter bara för att man själv tycker något annat.
Men jag satte inte upp lappen på anslagstavlan. Det är lika rasistiskt att slänga ut
någon för att den har andra åsikter.
– Det här är en mycket bra text, men något motsägelsefull. ’Det var jag och några
till som gjorde det.’ Gjorde vad? ’Jag satte inte upp lappen på anslagstavlan (…)’.
Då säger jag, den här första meningen är inte fullständig, den lämnar läsaren i
sticket. Vad gjorde ni? Det får ni antingen göra kort i första meningen eller göra
en story av. Och så säger jag till de andra. Nu när det här har hänt, hur handskas
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man med en sådan situation? Och så här skrev då en flicka:
Jag tycker inte att man ska rösta som man gjorde i En bra klass och jag tycker inte heller att man ska låta det vara. Man måste ta tag i sådana saker. Jag vet inte riktigt hur,
men något måste göras. (Flicka)
Det var roligt att läsa den här reflektionen, för En bra klass hade vi läst året innan.
Vi lever hela tiden med de här böckerna, som vi läser; vi refererar till dem, de tar
fram sina loggböcker, vi undersöker vad som finns i de böcker vi läst tidigare och
vad vi kan använda oss av. En pojke skriver:
I läroplanen står det att främlingsfientlighet ska bemötas med aktiva insatser och det
vore inte aktivt att strunta i det. Det bästa man kan göra är att ta ner bladet och visa
det för en lärare.
– Han refererar till en annan text, nämligen läroplanen som vi gått igenom om
värdegrunden. Det intressanta var att när vi när vi dekonstruerade den texten, så
visade det sig att merparten av de trettio eleverna - varav de flesta hade svenska
som modersmål – inte kunde förklara ordet ’tolerans’.

Tre år i svenskämnet
När de tre åren börjar närma sig ett avslut ber Gunilla Molloy eleverna sammanfatta och reflektera utifrån de begrepp som finns nedan i cirkeln, begrepp som de
kontinuerligt har arbetat med under de tre gymnasieåren – läsa, samtala, lyssna,
tolka, skriva och tänka.
– Nu ska ni fylla cirkeln med ord och beskriva de olika delarna. Vi har läst,
samtalat, vi har lyssnat, skrivit och tänkt – men det är ju tomt. För vad har vi läst,
vad har vi samtalat om, vilka åsikter har vi hört, vad har vi tolkat, vad har vi skrivit, vad har vi tänkt på. Det har hela tiden varit tomt inuti för det är ni som har
fyllt det med ett innehåll. Ni har lyft frågor som varit intressanta. Om ni nu skulle
skicka en hälsning till en sjua vad skulle ni skriva inuti cirkeln om på svensk
ämnet. Vad vill ni fylla cirkeln med?
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En flicka skrev så här i cirkeln.

Läsa

Jag
>
tycker att vi ska läsa
om saker som får oss att börja
Samtala
Tänka
tänka. Det kan ju vara olika från
person till person därför tycker jag att vi ska
läsa många olika typer av böcker och gangers.
Jag tycker att vi ska samtala om det vi har läst
så att vi kan ta del av andras åsikter och vidga
våra egna perspektiv. Vi ska lyssna på varandra. För
att få ihop alla våra intryck ska vi skriva ner dem
och reflektera över dem. När man skriver kan man
ju knyta ihop alla moment. Efter det ska vi tänka
Skriva på vad vi har gjort. Förhoppningsvis har vi Lyssna
utvecklats efter det här och lärt oss både av
varandra och av det lästa. Efter det
här ska vi börja läsa igen och
aldrig sluta tänka.
>

>

>

>

>

Tolka

– Det här är mycket fint beskrivet, det är en lärares dröm! Hon använder alla de
verb som står i cirkeln. Den här eleven har gått igenom sina loggböcker i sjuan,
åttan, nian, läst igenom sina protokoll från samtalsgrupper och gått igenom vad
hon gjort; hon har skrivit texter i sjuan, skrivit om texten i åttan och undersökt
vad hon ser för skillnad. Hon har kontroll över sitt lärande, hon har egentligen
bara gått igenom sin skrivportfölj, säger Gunilla Molloy
Så här skriver en annan elev, Robin, årskurs 9, i sin loggbok:
Jag tycker att vi ska tala om vuxenlivet för att det är ju det vi jobbar för och strävar
efter.
Vi alla förbereder ju oss för vuxenlivet.
Vuxenlivet är ju också framtiden. Så den borde vi också tala om. Sedan tycker jag det
vore kul att tala om skateboard, i alla för mig, Robert och Kalle, för det är ju vårt
största intresse.
Jag kommer också att tänka på viktiga ögonblick som har hänt för länge sedan och nya
saker i världen, för där finns mycket att tala om och reflektera över.
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Diskriminering tycker jag är intressant att tala om, för det är mycket sådant som händer nu för tiden. När vi talade om diskriminering kom det upp mycket åsikter och jag
tycker det är kul att höra andras åsikter och säga mina egna.
– Om vi tittar på verben, så ska vi tala om vuxenlivet, att det vore kul att tala om
skateboard, tala om diskriminering och kul att höra andras åsikter. Den här pojkgruppen är en talargrupp, medan flickorna var mer än skrivargrupp.
– Vad jag upptäckte när eleverna väl läste och började ta till orda, det var att
pojkarnas åsikter var ofta väldigt reflekterande, det var inte så kategoriskt, utan
de reflekterade en hel del. Roy Fletcher skriver i sin bok Boy Writers följande om
pojkars och flickor olika sätt att samtala:
I asked the pupils to write a brief response to the chapters I’d read. Then we discussed the book. I was struck by the difference between the girls’ and the boys’ responses.
The girls wrote long, thoughtful, ruminative entries. The boys’ entries tended to be
much shorter and more cryptic. But then in the conversation it was different. The boys
eagerly participated and made many strong points that were as profound as the comments the girls made.37
En fråga att verkligen fundera över är varför en del pojkars motstånd mot att läsa
skönlitteratur kallas för ett skolproblem med tanke på att litteraturläsning inte ses
som en manlig aktivitet utanför skolan?
Påståendet att pojkar inte läser är en sanning med modifikation. Gunilla Molloy visar i sin forskning att pojkarna läst en hel del, men ”oftast texter som inte
ryms inom svenskämnets trängre textvärld”. Det har också visat sig att pojkar läser
när det ges tillfälle att samtala om texten – och de uppskattar boksamtalen:
Det förefaller mig som om många elever av båda könen i skolans svenskundervisning möter en
traditionell uppfattning om vad det är att läsa skönlitteratur. Fokus ligger på att läsa. Samtalets
betydelse ignoreras ofta. Bokvalet kan ibland styras av en oproblematiserad uppfattning om att skolan ska förmedla ett kulturarv. Möjligheter att tala om film, konst och teater används inte så ofta.
Läsutveckling och skrivutveckling ses dessutom ibland som två skilda kompetenser och separeras
därför ofta i undervisningen.38
I skoldebatten förväxlas många gånger läskunnighet med läsförståelse, säger Gunilla Molloy. De flesta pojkar är läskunniga men många elever av båda könen förstår inte alltid vad de läser, en erfarenhet som de kan dela med sina lärare. Därför
betonar Gunilla Molloy samtalet i klassrummet och nödvändigheten att koppla
samman läsande med skrivande.
– Jag vill också passa på att peka på vikten av att svensklärare ges tid och möjlighet att fortbilda sig inom det fält vi i dag kallar literacy. Lärare måste förstå den
mångfald av kompetenser som eleverna skaffat sig utanför skolan och vars uttryck
de för med sig in i klassrummet.
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Att diskutera
Var befinner du dig som lärare när det gäller att in
kludera dina elevers olika literacykompetenser i den
undervisning?
Var befinner sig er skola när det gäller att involvera
era elever i kursplanens beskrivningar av ämnets
syfte?
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Rektors ledarskap,
skolans inre arbete
och resultat
I en framgångsrik skola når eleverna både
kunskapsmål och sociala mål. Det är en utgångspunkt som forskaren Monika Törnsén
har i sin avhandling. I sin forskning under
söker hon hur rektor utvecklar ett pedagogiskt ledarskap – i riktning mot en framgångsrik skola. ”Skickliga lärare är beroende
av skickliga rektorer”, säger Monika Törnsén.
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På konferensen just den dag Monika Törnsén föreläser deltar 61 rektorer och hon
spinner vidare på temat ”den skicklige läraren”.
– Alla ni skickliga lärare behöver skickliga rektorer! En skola behöver många
skickliga lärare. Ingen av er går till jobbet med ambitionen att vara oskicklig.
Sedan lyckas vi inte alltid med allting och alla och det är där som rektor kommer
in. Som formellt ansvarig, ansvarig för elevers rättssäkerhet och att likvärdighet
skapas, har rektor möjlighet att stödja, utmana och utveckla sina lärare. För det
mesta har man som rektor de lärare man har. I alla fall hade min rektor mig!

Studien
I Monika Törnséns forskning ingick 24 skolor i tolv kommuner.39 Studien var
en del av ett större forskningsprojekt vid Centrum för skolledareutveckling på
Umeå universitet som bär namnet Structure, Culture, Leadership – Prerequisites
för Successful Schools.40 Det yttersta syftet med Monikas forskning var att närmare
undersöka sambandet mellan rektors ledarskap och skolans resultat.
– Ledarskapsprocesser är relativt svåra att studera och för att kunna dra generella slutsatser gjorde vi ett strategiskt urval av både kommuner och skolor. De tolv
utvalda kommunerna representerar olika geografiska områden, storlek och politisk
majoritet. Ingen av skolorna som valdes ut hade de högsta eller de lägsta värdena
när det gäller resultaten i svensk skola.
De utvalda skolorna analyserades sedan över tid när det gäller medelbetyg under
2004–2006 (meritvärden) och andelen elever som gick ut med godkända betyg. Förutom kunskapsmålen har också svensk skola sociala och demokratiska uppnåendemål,
men idag redovisas jämförbara resultat endast hur skolorna lyckats i kunskapsmålen.
– För att visa hur skolan lyckas med sitt demokratiska uppdrag fick elever i årskurs nio i de 24 skolorna besvara ett frågeformulär, baserat på Skolverkets kvalitetsverktyg BRUK.41 Eleverna fick således bedöma sin egen skola utifrån de sociala
målen. Det var frågor som handlade om dem själva och deras kamrater i relation
till normer och värden, om elevinflytande, skolans arbete med mobbning etcetera.

Törnsén, Monika, Successful principal leadership: prerequisites, processes and outcomes, Pedagogiska
institutionen, Diss. Umeå Universitet, Umeå, 2009
39

Höög, Jonas & Johansson, Olof, Struktur, Kultur, Ledarskap – förutsättningar för framgångsrika
skolor, Studentlitteratur, Lund, 2011
40

41

Skolverkets hemsida, BRUK
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Monika Törnsén
Monika Törnsén lade 2009
fram sin avhandling Successful Principal Leadership:
Prerequisites, Processes
and Outcomes. Hon har lång
erfarenhet som lärare, varit
rektor för en grundskola i
många år och är idag, förutom forskare, rektorsutbildare
vid Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet.
Under 2010 har Monika
Törnsén genomfört en studie
av elevhälsan, bland annat
med fokus på hur rektor styr
över elevhälsan och hur elevhälsans uppdrag är kopplat
till elevens lärande.

Fyra grupper
Vad blev då resultatet? Skolorna kunde grupperas i fyra olika typer av skolor.

Fyra kategorier av skolor avseende måluppfyllelse
Når kunskapsmål

Når
sociala
mål

                      Ja

                  Nej

Ja

Framgångsrika skolor som når
både kunskaps- och sociala mål

Skolor inriktade mot sociala mål
men inte i samma utsträckning
kunskapsmål

Nej

Skolor inriktade mot kunskapsmål men inte i samma utsträckning sociala mål

Mindre framgångsrika skolor –
som inte når vare sig kunskapseller sociala mål

– Fem skolor var framgångsrika med att uppfylla läroplanens både kunskapsmål
och sociala mål.
– Sju skolor var framgångsrika enbart i relation till kunskapsmålen.
– Åtta skolor var framgångsrika i relation till de sociala målen.
– Fyra skolor var mindre framgångsrika i relation till både kunskapsmål och
sociala mål.
Monika Törnsén ville undersöka ledarskapet i de 24 skolorna i relation till skolans
resultat och hon gjorde en enkät som både rektor och lärare svarade på.
– Jag lät lärarna bedöma hur rektor jobbade. De frågor och de teman jag
plockade ut var tagna ur Lpo 94. Det var 16 olika faktorer. Lärarnas bedömning
av rektorernas prioriteringar blev så här:
1. motverka mobbning
2. upprätta en lokal arbetsplan
3. verksamheten som helhet inriktas mot att nå de nationella målen
4. ansvar för skolans resultat
5. elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får stöd och hjälp
6. chef för lärarna
7. uppföljning och utvärdering i förhållande till de nationella målen
8. undervisningen utformas så att eleverna får stöd och hjälp
9. skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas
10. samverkan hem och skola
11. pedagogisk ledare
12. uppföljning och utvärdering i förhållande till lokala arbetsplanen
13. personalens kompetensutveckling
14. samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan
15. ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika
		 ämnen
16. skolans internationella kontakter utvecklas
(Punkterna kommer från Lpo 94, Rektors ansvar 2.8)
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Enligt lärarnas bedömningar hamnar rektors pedagogiska ledarskap relativt långt
ner medan att motverka mobbning hamnar relativt högt upp. Rektorerna, som
bedömde sig själva, gjorde liknande bedömningar. Personalens kompetensutveckling hamnar långt ner på lärarnas lista medan rektorerna själva bedömde att de
prioriterar kompetensutveckling högre än vad lärarna säger.
Mönster av samtidighet finns. I de fem framgångsrika skolorna har eleverna
bra betyg och de bedömer att skolan arbetar med de sociala målen på ett bra sätt.
Samtidigt bedömer lärarna att rektorerna i dessa skolor tar ansvar i högre grad för
sitt läroplansuppdrag.
– Den mest intressanta och kanske något skrämmande är att hade vi inte i de
sju ”kunskapsskolorna” mätt de sociala målen hade ”kunskapsskolorna” i olika
resultatredovisningar kunnat framstå som om dessa var mest framgångsrika. Eleverna bedömde att man i dessa skolor inte arbetade särskilt mycket med de sociala
målen.
Monika Törnsén frågar sedan konferensdeltagarna: ”Var tror du din skola finns
i den här fyrfältstabellen?” Hon fortsätter:
– Som rektor idag skulle jag vara rätt noggrann med att implementera de
sociala målen. Jag skulle göra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar och
fråga eleverna hur de har det med varandra och hur skolan arbetar med sociala
mål som elevinflytande och mobbning.

Pedagogiskt ledarskap
Hur står det till med rektorers pedagogiska ledarskap? Monika Törnsén refererar i
sin fråga till forskaren Gunnar Berg, som skrivit om det osynliga kontraktet.42 Det
är rektorer som befinner sig utanför klassrumsdörren och lärare som är innanför;
rektorer som inte vill lägga sig i och lärare som stänger sin dörr.
– Rektorer som jag möter kan ofta säga till mig: ’Jag har inte tid att vara pedagogisk ledare.’ I många fall är det inte är brist på tid som är huvudorsaken utan
snarare brist på kunskap. Vi kan inte ta för givet att rektor har kunskap om hur
man agerar som pedagogisk ledare. Rektorer vill – men vet inte riktigt hur de ska
bära sig åt.
Men vad kan då rektor göra? Enligt Monika Törnsén handlar det om att intressera sig för och därmed vara medveten om vad som pågår inne i klassrummen.
Egentligen är det som John Hattie talar om som framgångsfaktor – att lärare
får syn på sitt eget lärande och att elever synar sitt eget lärande.43 En pedagogisk
ledare vill påverka det som händer ute i klassrummen – det som kan göra skillnad. Det handlar om lärares kapacitet och kompetens, hur man kan lära sig av
varandra och hur man som rektor skapar en atmosfär som möjliggör ett kollegialt
lärande. Det innebär också att arbeta med lärare och elevers arbetsförhållanden på
skolan, vilket inbegriper både lärande- och sociala miljön.
– Forskning visar att det som händer i klassrummet är det som avgör hur det
blir. Det som skolledare behöver jobba med är lärares kapacitet – det har störst
betydelse för vad som händer i klassrummet.
Monika Törnsén menar att de framgångsrika rektorerna är de som riggar en
Berg, Gunnar, Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling: en bok för skolutvecklare om skolans styrning, 2. rev. uppl., Gothia, Stockholm, 1999
42

Hattie, John A. C., Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement,
Routledge, London: New York, 2008
43
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struktur, skapar samarbetskultur och leder ett kompetensutvecklingsarbete. Rektorer behöver ägna dagar åt att leda och utveckla skolans kärnprocesser. Läraren är
viktigast, men rektor kommer som nummer två, säger Monika Törnsén, men det
är en ständig balansgång – att leda men också ge mycket frihet.
– Det pedagogiska ledarskapets utmaning är å ena sidan skolledares rätt och
skyldighet att leda skolans kärnprocesser, undervisning och lärande, å andra sidan
ge lärare frihet och autonomi att själva bestämma över sin undervisning. Det är
den stora utmaningen.

Internationella erfarenheter
Monica Törnsén lyfter till sist fram den internationella forskningen kring skolledarskap. Just nu pågår ett stort forskningsprojekt i fjorton länder om rektors ledarskap.
Ett framgångsrikt skolledarskap kännetecknas av framför allt fyra olika områden,
oberoende av om man är rektor i USA, Storbritannien eller Sverige. De är:
1. Setting directions: rörelseriktning, vision, utveckling, förväntningar
2. Developing people: stimulera, stödja och utveckla personalen
3. Designing the organisation: skapa struktur, forma kultur, bygga samverkan
4. Managing the teaching and learning programme: undervisning och lärande
Setting directions innebär att rektor har satt upp tydliga mål vart man är på väg,
man ger verksamheten en riktning, ”det är det här vi jobbar med”. Rektor har
en uttalad vision, en målbild som alla i skolan är medveten om. Här finns höga
förväntningar, säger Monika Törnsén, att ”det är detta vi ska jobba mot och det är
detta vi ska se till bli verklighet”.
– Men det är inget rektor gör ensam, det krävs självfallet samarbete både kring
vision och målbild. Det är något som processats fram i skolan och oberoende av
vem man frågar vet all personal i skolan vad skolan strävar mot, vad det är skolan
ska utveckla och förbättra.
Developing people innebär att rektor utvecklar och kompetensutvecklar sin personal men också möjliggör ett kollegialt lärande.
– Det innebär bland annat att skolan skapar en samarbetskultur. Det handlar
om allas lärande, alltifrån enskilt lärande till organisationens lärande. Man ser helt
enkelt till att kontinuerligt förbättra och öka kunskapen.
Designing the organisation innebär att arbeta parallellt med skolans struktur och
kultur, vilket i praktiken betyder att det inte är något du gör en gång för alla, utan
kulturen måste förändras och anpassas när organisationen till exempel ändras.
– I min egen forskning har jag exempel på en rektor som när skolan växte var
mån om att behålla skolans samarbetskultur. I den situationen fick hon ta fram en
ny organisation med nya strukturer för att kunna behålla kulturen. Till exempel
skapade hon nya mötesplatser eftersom det nu var fler lärare, hon arbetade med
scheman och hon förändrade på olika sätt hela organisationen. Hon sa: ’Om man
vill att lärare ska samarbeta måste man se till att de har både utrymme, plats och
tid för reflektion.’ Organisation och kultur hänger nära samman, de är i ständig
förändring och därför kan en skolledare inte slå sig till ro.
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De tre områden som ovan nämnts gäller egentligen för alla organisationer, säger
Monika Törnsén. Det som är specifikt för skolan är det fjärde området:
Managing the teaching and learning programme: Det handlar helt enkelt om rektors
arbete med skolans kärnprocesser, att introducera verksamma pedagogiska metoder för lärare, att ge pedagogiskt stöd, följa elevernas utveckling och skapa resurser
och tid för undervisning och lärande, säger Monika Törnsén.
– Rektorn, som jag nämnde tidigare, hon visste vad som pågick i klassrummen.
Tillsammans med lärarna förde hon samtal om kärnverksamheten. De kunde till
exempel vara att sju elever hade IG i engelska. Hur kan vi förklara detta? Hur ser
arbetssättet och lärstilarna ut i engelska? Som rektor var hon hela tiden involverad i skolans kärnverksamhet. Det är bland annat utmaningen för morgondagens
pedagogiska ledare.

Att diskutera
Var befinner sig er skola när det gäller den ”fyrfäl
tare” som presenteras på sid 60?

Referenser
Berg, Gunnar, Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling: en bok för skolutvecklare om skolans styrning,
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Samarbete med
föräldrar – till vilken
nytta?
Hur gör lärare när de skapar förtroendefulla
relationer till föräldrar? Vad gör den skicklige lärare som i personalrummet får frågan
”men Berit, hur kommer det sig att du alltid
får så bra föräldrar?” Och hur länkas kunskaps- och demokratiuppdraget till föräldrar? Finns det en gräns för föräldrar när det
gäller inflytande i skolan och barnets rätt till
integritet? Det är några frågor som intresserat forskaren Lars Erikson och som han
utvecklade på konferensen.

Lars Erikson har gjort en kvalitativ studie om hur skickliga lärare skapar förtroendefulla relationer till föräldrar.45 Men innan han kommer in på slutsatserna i
studien lyfter han fram den komplexitet som kan finnas i triaden lärare, föräldrar
och barn.
– Lärare och föräldrar är sammanlänkande via demokratiuppdraget. Varje gång
vi pratar med elever så fostrar vi dem oavsett vad vi pratar om. Båda har fostran
som ett gemensamt ansvar. Kunskapsuppdraget är lite mer problematiskt, där
finns inte samma gemensamma ansvar. Det finns en dynamik i de här två uppdragen och i de här rollerna. Barnen finns med som den tredje och viktigaste parten,
för skolan är ju primärt till för eleverna. Föräldrar är viktiga, men inte lika viktiga.

LARS ERIKSON

Denna bild, som är avtecknad från en illustration i en bok tryckt 1925, visar hur
läraren skiljer på undervisningen (to teach) och uppfostran (his education).46
– Jag tycker den här bilden är så bra, för den visar på den dynamik som råder
mellan lärare och föräldrar. Översatt till svenska förhållanden säger läraren ’att
kunskapsuppdraget, det ansvarar jag för fullt ut, men mitt uppdrag kring fostran,
education, det delar vi’. Det är både lärarens och förälderns ansvar. Man kan säga
att detta är den moraliska förbindelsen mellan föräldrar och lärare.
Men hur mycket inflytande ska föräldrar ha på sina barns skolor och på själva
undervisningen? Lars Erikson inleder med att utmana vårt tänkande kring föräldrainflytande genom att citera en lärare som anser att föräldrar egentligen inte bör
44
Erikson, Lars, Föräldrar och skola, Örebro universitetsbibliotek, Diss. Örebro universitet, Örebro,
2004, s. 124–147
45
Erikson, Lars, ”Lärares förtroendeskapande föräldrakontakter – en kvalitativ studie i tre skolor” i
Nilsson, Agneta (red.), Vi lämnar till skolan det käraste vi har... Om samarbete med föräldrar – en relation som utmanar, Myndigheten för skolutveckling, Stockholm, 2008. Även i Erikson, Lars, Lärares
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Illustration av Paula Caleca Costa Hallberg från en bild i The American school board journal 70,
maj, 1925, National School Boards Association, Alexandria, Va, 1891
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Lars Erikson är fil dr i pedagogik vid Akademin för
Humaniora, utbildning och
samhällsvetenskap vid Örebro universitet. Han la 2004
fram doktorsavhandlingen
Föräldrar och skola, där han
bland annat analyserar hur
svensk skola förhållit sig till
föräldrasamarbete från tidigt
1900-tal fram till idag. 44
Han har också på uppdrag
av Myndigheten för skolutveckling genomfört dels
en kartläggning av skolors
föräldrasamarbete via enkät
till 2000 lärare, dels gjort en
intervjustudie om ”hur den
skicklige läraren” använder
olika strategier för att skapa
en god kontakt med föräldrar.
Just nu arbetar Lars Erikson
med ett forskningsprojekt om
”Föräldrarätt och barns rätt” i
relation till utbildning.

lägga sig i hur hon sköter sin uppgift som lärare. Läraren i årskurs 1–3 jämför sig
där med en Volvoarbetare:
Ibland har jag den där känslan att det är så okej att klanka på personalen som jobbar
i skolan för att alla har en åsikt om skolan. Men jag kan inte gå till Volvo och tala om
för nån som står och monterar växellådor att den gör fel. Då skulle dom bli jätteförbaskade på mig om jag gjorde det. Men att föräldrar kommer hit och talar om för mig
hur jag ska sköta mitt jobb (…) så ibland känner man sig lite utelämnad.
Har den här läraren rätt? Lars Erikson svarar ”nja” på denna fråga.
– Jag tycker att den här läraren tänker lite fel. Det är legitimt för föräldrar
att ha synpunkter på lärarens arbete, det står till och med inskrivet i läroplanen.
Lärare är ett av de få yrken där det står inskrivet att de ska samarbeta med föräldrar. Läraren i det här citatet jämför sig med Volvoarbetare och tycker därför att
föräldrar inte ska ha synpunkter på hennes undervisning. Men, menar jag, det ska
de få ha. Jämförelsen mellan skolan och Volvo haltar därför.

Tre övergripande strategier
Vilka förtroendeskapande strategier använder sig de lärare av som har skapat ett
tillitsfullt samarbete med föräldrar? Lars Erikson har genomfört en studie i tre
skolor där han undersöker sexton lärares olika sätt att skapa god kontakt med
föräldrar.
– Jag var intresserad av vad lärare gör när de bygger upp en förtroendefull kontakt
med föräldrar. Jag ville samtala med lärare som i den meningen varit framgångsrika i
sitt arbete med föräldrakontakterna och inledningsvis kontaktade jag och intervju-ade
rektorerna på respektive skola. Sammanlagt intervjuade jag sexton lärare.
Lars Erikson fann tre övergripande strategier:
Lärarna:
• utgår från att föräldrar är intresserade och ansvarstagande
• skapar en öppen och tydlig kommunikation
• placerar barnet i centrum i sin relation till föräldrarna

Föräldrar – intresserade och ansvarstagande
– En principiell hållning som jag mötte hos flera av lärarna var att de utgick från
att föräldrar vill engagera sig i och ta ansvar för sitt barns skolgång. Deras blick
var riktad mot föräldrars förmågor och kapaciteter snarare än de eventuella brister
och tillkortakommanden föräldrarna kunde tänkas ha.
Så här säger två av de intervjuade lärarna:
– De där besvärliga föräldrarna som det talas om – var finns dom? (lärare i åk 4–6)
– Jag tycker att det aldrig är några problem när jag hör av mig till föräldrarna. (lärare
åk 7–9)
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De här lärarna mötte ofta en ”bristsyn” hos kolleger både inom sin egen och i
andra skolor. Så här säger en lärare i årskurs 4–6:
Tyvärr både hör och ser jag ofta lärares negativa kommentarer om föräldrar, att de
inte borde få vara föräldrar, att de inte kan hjälpa sina barn med läxor, att de glömmer bort lappar, mötestider, gympakläder. Att föräldrar är dåliga uppfostrare. Eftersom jag har jobbat i områden med hög social belastning anser jag att man måste sätta
sig in i föräldrars vardag också.
En strategi som lärarna tog upp i intervjuerna var ”att få med sig alla föräldrar”.
Gemensamt för lärarna var att de lägger ned stort arbete på att etablera en individuell kontakt med varje barns förälder i ett tidigt skede, när de får en ny klass eller
ny elevgrupp. De tog till exempel redan i maj månad individuell kontakt med
elevens föräldrar innan eleven till exempel började i årskurs 6. Den kontakten var
mycket viktig, ett ”lära-känna-samtal” mellan lärare och föräldrar. Här kunde föräldrarna berätta om tidigare skolerfarenheter och om barnets intressen. Läraren
i sin tur kunde berätta hur de arbetade. Dessa ”lära-känna-samtal” följdes sedan
upp på det första föräldramötet.
På det första föräldramötet klargjorde man också ömsesidiga förväntningar på
varandra. Läraren berättade vilka förväntningar hon eller han hade på föräldrarna
och föräldrarna fick uttrycka sina förväntningar både på skolan och på läraren.
Detta följde man sedan upp i det första utvecklingssamtalet.
– Vissa föräldrar hade sagt att de skulle komma på föräldramötet, men när de
inte dök upp, släppte inte lärarna detta utan tog kontakt med föräldern. De säger
då inte anklagande ”varför kom du inte” utan vänder på perspektivet och säger
’finns det något jag kan tänka på när jag lägger upp mötestiden, som gör att det
fungerar för dig att komma’. Lärarna uttryckte att ’de hade slutat mesa’ med föräldrarna. De menade att en del kan säga att som lärare ska man inte ställa så stora
krav på föräldrarna, men dessa lärares strategi är snarare tvärtom. De säger ‘i dag
ställer vi större krav på föräldrar än vi gjorde tidigare’. Föräldrar är ansvarstagande
bara man ger dem en puff, sa lärarna. ’Det är aldrig något problem när man hör
av sig till föräldrar. Det beror på att man tidigt skapat och byggt en relation.’

Öppen och tydlig kommunikation med föräldrar
Lärarna beskriver sitt arbetssätt som att de har ”ett öppet förhållningssätt”. De
kan säga ”jag är felbar”. De försöker få föräldrar att ställa upp på att inte tala illa
om dem som lärare, därför att det kan försvåra den kommunikation som läraren
bygger upp med sina elever.
– De säger att det är ’fritt fram att klaga och ge synpunkter till mig’ men de
uppmuntrade föräldrarna att ge synpunkter direkt till dem och inte gå via rektor
eller prata illa om läraren inför sitt barn.
Många gånger blir lärare uppringda av föräldrar, deras barn har berättat att
något hänt i skolan under dagen. En inte alltid lätt situation att hantera.
– Det är en balansgång och en lärare kan då säga ’jag har hört din version nu,
men väntar med att ta ställning tills jag hört flera’. De vill få en nyanserad bild
och de vet att det är svårt att lösa sådana här saker via telefon. Det är komplext.
En annan strategi som Lars Erikson tar upp är att lärarna försöker etablera en
vuxen-vuxen-relation och att då försöka skilja på att vara personlig men inte pri-
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vat. I början av lärargärningen, berättar flera av lärarna, var det svårare att avgränsa sin yrkesroll och i vissa fall lät man sig dras in i privata angelägenheter som på
ett problematiskt sätt kunde leda in i terapeutliknande situationer med föräldrar.
Läraren (årskurs 4–7) i citatet nedan är mycket medveten om att skilja på att vara
personlig men inte privat och att bygga relation vuxen-vuxen.
Jag tror mycket av den goda relation jag har till föräldrarna bygger på att jag försöker
möta dem på två plan. Jag är lärare, men jag är också helt enkelt en annan vuxen
människa som har del i deras barns tillvaro. Att vara personlig men inte privat är
viktigt. Att både dela och stilla oro när problem uppstår kring en elev. Att referera till
det gemensamma, för skolan relevanta, erfarenheter som ’När du och jag gick i skolan
var det ju…’ hjälper till att bygga känslan av ett ”vuxen-vi”, lärare och föräldrar
som har barnets som gemensamt ansvar. Att på det sättet se och bekräfta föräldrarna
också i viss mån. Men med samma gränssättning för mig själv: personligt men inte
privat.

Placerar barnet i centrum
Den tredje strategin Lars Erikson fann var att lärarna placerade barnet i centrum i
relation till föräldrarna. Ett tema som återkommer i intervjuerna är lärares omsorg
om eleverna. Bildmässigt kan man uttrycka det som att läraren och föräldern krokar arm på var sin sida om barnet och där barnets lärande står i centrum.
– Jag har själv barn och varit på flera föräldramöten. Då kan man ibland höra
läraren säga, att ’det är ju ni föräldrar som är experter på era barn’. Det stämmer
till en viss del men inte helt. Kunskap är något som skapas i ett sammanhang och
barnet är i ett annat sammanhang i skolan än hemma. Därför har läraren en kunskap om barnet som föräldern inte har. Men läraren känner inte till hur barnet är
hemma, och föräldrar är därför experter på sina barn när de är hemma – men inte
när de är i skolan.
Ett annat exempel som Lars Erikson lyfter fram och som är ett exempel på hur
läraren agerar för barnets skull, är när en förälder aldrig vill infinna sig på möte
med skolan. Det finns kanske en rädsla hos föräldern och ett främlingskap inför
skolan. En av de intervjuade lärarna berättar då att hon förstått på barnet att det
tyckte det var kämpigt att mamman aldrig kom. Det såg läraren och tog kontakt
med mamman.
– Hon frågade henne ’vad kan jag göra för att du ska känna dig bekväm med
att komma till skolan’. Då sa mamman: ’om du möter mig nere vid grinden och
jag får sitta bredvid dig under mötet’. Så blev det, mamman kom och satt bredvid
hela tiden. Det är sådana exempel som lärarna berättar om.

Elevers rätt till integritet
Föräldrar har ofta partikulära intressen, de är intresserade av vad som händer det
egna barnet och tänker ofta utifrån den positionen. Läraren däremot har universella intressen och måste tänka till hela klassens bästa.
– Lärarna menar att det gäller att skapa en föräldragrupp som ser vad som är
’vårt gemensamma ansvar’. Ibland måste man som förälder kunna skilja ut detta i
förhållande till vad som är intressant för klassen. Föräldrar har rätt att ha inflytande, rätt att få veta vad som händer det egna barnet i skolan och kan reagera
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kraftigt om de inte tidigt fått veta om barnet till exempel varit mobbat. Men barn
har också, i enlighet med läroplanen, rätt till integritet.
I läroplanen (Lgr 11) står följande om elevens integritet:
Läraren ska
• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation,
trivsel och kunskapsutveckling, och
• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta
respekt för elevens integritet.
Vad innebär det? Är det så att lärare ska berätta allt om barnet för föräldrar? Föräldrar vill ju det och brukar säga ”ring mig om det är något”. Men Lars Erikson
ställer frågan: Behöver man berätta om allt? Det här är frågor som kan diskuteras
på föräldramöte. Tillhör ett barn något som går utanför hemmets sfär? Tillhör
barnet en offentlig sfär? Vad representerar skolan när de ska fostra demokratiska
individer? Barn har rätt att inkorporera egna ställningstaganden och dessa kanske
skiljer sig från föräldrarnas. Är läraren kanske en brygga till att bygga fria, kritiskt
tänkande, självständiga medborgare?
– Jag vill utifrån den utgångspunkten påstå att en av skolans uppgifter därför
handlar om att öka barnets autonomi i samhället, eftersom barn tillhör inte bara
en privat sfär, bundenheten till hemmet, utan också en offentlig sfär, som blivande
medborgare. För lärare kan den uppgiften många gånger var komplex och ibland
uppstår situationer där föräldrars behov (av att vilja sitt eget barns bästa) och barnens behov (av autonomi och oberoende) kan dra åt olika håll.
Lars Erikson avslutar med ett citat, en dialog mellan intervjuaren och ett barn,
sju år gammalt, som i den här berättelsen visar hur han kämpar med att behålla
en integritet gentemot skola och förälder. Han vill skynda från skolan om han
misstänker att mamman vill prata lite mera med läraren om vad som hänt under
dagen. Citatet är hämtat från en C-uppsats i pedagogik vid Örebro universitet47:
Intervjuaren: Finns det någonting som man inte vill att mamma och pappa och
fröken ska prata om?
Barnet: Tja… Nej, det finns det nog inte, det finns… nja. Bara kanske om jag
gjort något dumt då vill jag inte att dom ska berätta det exakt, fast ibland brukar
dom glömma det. Att prata med dom, och då säger jag så här: nu måste vi gå, nu
måste vi gå! Och då hinner dom inte säga det då, och då så går vi på direkten och så.
Intervjuaren: Så om mamma och pappa ska hämta dig på skolan och det hänt
någonting den dan då försöker du komma därifrån med mamma och pappa så
fort som möjligt?
Barnet: Ja.
Intervjuaren: Märker dom det någon gång tror du?
Barnet: Eh… Ja, nej dom har inte gjort det. Bara en gång har dom gjort det.
Intervjuaren: Vad sa dom då?
Barnet: Dom sa: nu vill jag stanna kvar och höra vad som säger. Och då gjorde

Ström, Fredrik & Sörenson, Jon, Samverkan mellan hem och skola – elevstrategier för att värna om
integritet och autonomi, C-uppsats, Ped. Inst. Örebro universitet, 2008 och Nilsson, Agneta, ”Elevernas perspektiv – en känslig balansgång” i Nilsson, Agneta (red.), Vi lämnar till skolan det käraste
vi har... Om samarbete med föräldrar – en relation som utmanar, Myndigheten för skolutveckling,
Stockholm, 2008
47
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dom det.
Intervjuaren: Vad tyckte du om det då?
Barnet: Nej… dåligt, väldigt dåligt! Men sen kommer inte mamma vara här på
ett tag så då så kommer ju pappa gå på direkten. För han pratar inte så mycket med
fröken. För mamma kommer inte att vara här på ett tag för hon kommer få bebis.
Intervjuaren: Jaha.
Barnet: Nästa tisdag, kanske. Så då kommer pappa att vara här. Då kommer
mamma vara hemma många dagar och DÅ så kan vi gå hem på direkten när pappa
är där.
Intervjuaren: Jaha, så då tror du att fröken kanske inte hinner prata med pappa
då?
Barnet: Ja. För pappa är så snabb.

Att diskutera
I samarbetet med föräldrar – vilka är er skolas
styrkor och utmaningar om ni ser till innehållet i
”fyrfältaren” på nästa sida?

Referenser
Erikson, Lars, Föräldrar och skola, Örebro universitetsbibliotek, Diss. Örebro universitet, Örebro,
2004
Erikson, Lars, Lärares kontakter och samverkan med föräldrar, Pedagogiska institutionen, Örebro
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Erikson, Lars, ”Lärares förtroendeskapande föräldrakontakter – en kvalitativ studie i tre skolor” i
Nilsson, Agneta (red.), Vi lämnar till skolan det käraste vi har... Om samarbete med föräldrar – en
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Professionellt
föräldrasamarbete
– i Lycksele kommun
I Lycksele kommun har ett utvecklingsarbete
pågått under fem år för att utbilda personal
inom förskola och skola i ”professionellt föräldrasamarbete”. Lärare och förskollärare
har utbildats i kollegial handledning, för att
dessa i sin tur ska kunna handleda kolleger.
Arbetet har utvärderats av Umeå universitet,
som visar hur viktigt det är för skolpersonal
att kunna få handledning när de möter olika
pedagogiska dilemman eller när de fastnat
i ett destruktivt mönster i samarbetet med
ett barn eller en förälder. Christina Bergman,
verksamhetschef i Lycksele, visade på konferensen hur en hel kommun har satsat på
relationskompetens och föräldrasamarbete i
ett skolutvecklingsperspektiv.

Skolan har ansvar för relationens kvalitet
I Lycksele har man under fem år satsat på utbildning och handledning, dels i relationskompetens, dels i professionellt föräldrasamarbete.
– Utgångspunkten i vårt arbete är alla barns och elevers rätt till att lyckas i sitt
lärande där vi har fokus både på de sociala målen och kunskapsmålen. I det arbetet är ju föräldrarna vår absolut viktigaste samtalspartner. Vi vet alla att om vi inte
når fram till föräldrarna begränsas våra möjligheter att hjälpa barnet. Som lärare
och rektor har vi ju också en maktposition gentemot föräldrar och detta tror jag är
mycket viktigt att vara medveten om.

CHRISTINA BERGMAN
Christina Bergman är rektor
och verksamhetschef för förskola och elevhälsa i Lycksele
kommun.

När man har makt, framhåller Christina Bergman, för det också med sig ett
ansvar för relationens kvalitet. Det är lätt att som både rektor och lärare hamna
i försvarsposition. Mötet med föräldrar är en känslig balansgång, där monolog,
tystnad och fientlighet lätt kan ta över, istället för att öppenhet, dialog, utbyte av
erfarenheter och ökad tillit skapas i mötet mellan lärare och föräldrar.
– Det krävs mycket av en förskollärare eller lärare idag, det är en utsatt position
och därför kan handledning behövas för att ge personligt stöd både i föräldrasamarbete och i arbetet med barnen.
Handledning är idag relativt vanligt inom flera yrkesområden – inom sjukvården, socialtjänsten och psykiatrin. Men skolan och dess personal har varit relativt
sparsam med handledning. Det finns ingen tradition att arbeta på det sättet.
Christina Bergman kunde aldrig drömma om att det som startade som en relativt
blygsam verksamhet 2004 skulle omfatta så många yrkesverksamma i Lycksele.Idag
har över 100 pedagoger genomgått kollegial handledning och i den årliga kompetensutvecklingsplanen erbjuds alla pedagoger att gå kollegial handledning.
Idag är över 100 pedagoger engagerade i handledning och de har också lagt in
handledning i sin kompetensutvecklingsplan. Sammanlagt 42 utbildningsdagar
har genomförts av Helle Jensen48, som tillsammans med Jesper Juul, Danmark,
har skrivit boken Relationskompetens i pedagogernas värld.49 Helle Jensen är också
författare till boken Professionellt föräldrasamarbete.50
48

Helle Jensen är psykolog och terapeut från Danmark

Juul, Jesper & Jensen, Helle, Relationskompetens i pedagogernas värld, 2. uppl., Liber, Stockholm,
2009
49

50

Jensen, Elsebeth & Jensen, Helle, Professionellt föräldrasamarbete, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2008
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KOLLEGIAL HANDLEDNING
I LYCKSELE KOMMUN
(2004–2009)
• Arbetslag läste boken
Relationskompetens (Juul/
Jensen)
• Jesper Juul föreläste
• Kollegial handledning
(Helle Jensen, 2006)
• 2007 – 22 piloter utbildas
i kollegial handledning och
40 personer får handledning
• 2008 – särskild satsning
på professionellt Föräldrasamarbete i samarbete
med socialförvaltningen
och BUP.
• Extra utbildningsdagar för
Elevhälsan, Socialförvaltningen och BUP (5 dagar)
• Ny pilotgrupp på 22 personer utbildas i kollegial
handledning i föräldrasamarbete (12 dagar)
• Chefsgruppen får utbildning i processorienterat
ledarskap (7 dagar)

– Grundbudskapet har varit att istället för att tala om att det är fel på barnet eller föräldrarna, så måste skolan se sin egen del och vad vi kan förändra för att göra
det bättre för barnen. I utbildningen har Helle Jensen arbetat med vår egen yrkes
personliga utveckling. Som lärare och rektor måste jag kunna se hur mitt eget
agerande har betydelse för elevens inlärning och utveckling. Helle Jensen har haft
en otrolig förmåga att fånga personalens behov, entusiasmera och vägleda dem.
I samarbetet med föräldrar har skolpersonalen huvudansvaret för kvaliteten i
kontakten. Det går därför inte att skylla på föräldrarna. Som lärare kan jag se till
att skapa dialog istället för parallella monologer. Helle Jensen har visat lärarna hur
lätt det är att det blir monolog istället för dialog. Hon menar att lärare, kanske
på grund av tidsbrist, är inriktade på innehållsdimensionen, de är produktorienterade, vilket gör att de lätt förbiser processdimensionen, det vill säga betydelsen
av att låta processen ha sin gång och där syftet är att etablera en relation, ett
möte. Men Christina Bergman, själv rektor, insåg att det inte räckte att enbart
nå pedagogerna utan även rektorerna måste ha kunskaper för att kunna leda och
stödja utvecklingsarbetet. En chefsutbildning genomfördes därför även för dem i
sammanlagt sju dagar. Där ingick även chefstjänstemän från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänst.
– När vi nått dessa var det en grupp som höjde sin röst och det var elevhälsans
personal. Vår tanke var att dessa redan var experter men de hade börjat höra ute
i verksamheterna att det hände en hel del och de ville själva vara en del av denna
process.
Arbetet har nu utvärderats av pedagogiska institutionen vid Umeå universitet
och den visar att verksamheten varit mycket lyckosam, därav titeln på rapporten
Det är något magiskt som händer... Rapporten finns att ladda ner på Skolverkets
hemsida.51
– Det är en utmaning för oss att nu förvalta all denna kompetens och att vi kan
fortsätta arbeta i Helle Jensen anda.

Att diskutera
Vilka situationer tycker du som lärare är svåra att
möta i samarbetet med föräldrar?
Hur skapar ni på er skola ett kollegialt lärande kring
föräldrasamarbete?

51
Löfqvist, Åsa, Det är något magiskt som händer… En dokumentation och utvärdering av projektet
Relationskompetens år 2004–2009 i Lycksele kommun, Umeå Universitet, Pedagogiska institutionen,
2010
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Hälsofrämjande
skolutveckling – en
satsning på relationer, förhållningssätt
och bemötande
Motivation, ett gott skolklimat, tillitsfulla
relationer mellan elever och mellan lärare
och elever, det är en del av hälsofrämjande
skolutveckling. Det är en skola där eleven
ska få lust att lära, känna trygghet och få
framtidstro. Den viktigaste skyddsfaktorn för
barn och ungdomar är att klara skolan. Nyckeln är att sätta det hälsofrämjande arbe
tet i relation till skolans resultat, så att inte
upplysning och information frikopplas från
skolans kunskapsuppdrag. Det säger Ingela
Sjöberg, folkhälsokoordinator från Kommunförbundet Skåne, som också planerat och
genomfört konferenserna tillsammans med
Skolverket.

– Vi har under hela dagen sjungit relationernas lov, och jag kan bara instämma i
den kören! Att arbeta med hälsofrämjande skolutveckling handlar mycket om att
arbeta med relationer, förhållningssätt och bemötande. För att lyckas med dessa
grundbultar måste man nog i grunden ha ett genuint intresse för barn och ungdomar. Att ha förmågan att hitta deras styrkor och deras utvecklingsområden. ”Att
tycka om dom som dom är”, utifrån var och ens förutsättningar. Den största gåvan vi kan ge våra elever är att ge dem allt det stöd de behöver för att fixa skolan,
det är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för det fortsätta livet.
I en kunskapsöversikt från Kungliga vetenskapsakademin har forskarna belyst
sambandet mellan lärande och hälsa.52 Rapporten visar att det råder ett ömsesidigt
samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. Vad föregår vad? Resultatet
visade att god hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar
för lärande. Men studierna visar också att lärande i sig, att klara skolan, leder till
minskad ohälsa, kriminalitet och socialt utanförskap. Att verka för att alla elever ska
klara sig i skolan är därför ett medel till ökad hälsa hos alla barn och ungdomar.
Motivation är en viktig faktor. Utan motivation blir det betydligt svårare att
klara sig i skolan. Det blir mer skolk, mer negativ energi istället för positiv. Ingela
Sjöberg lyfte fram att begreppet hälsofrämjande skolutveckling hänger nära samman med den skicklige läraren.
– För mig är en skicklig lärare en lärare som kan ge sina elever både rötter och
vingar. En lärare med gedigen kompetens i sina ämnen och som är en duktig och
inspirerande pedagog. Och det viktigaste av allt – som har förmågan att skapa
bärande och tillitsfulla relationer till sina elever och därigenom skapa förtroende
och förväntningar. Men också en lärare som kan knyta ett gott samarbete med
föräldrarna och verkligen se dem som den viktiga resurs de är. För att skapa ett
gott samverkansklimat med föräldrarna, måste vi tala med dem, och inte till dem.
Ett holistiskt tänkande kring hälsa behövs, menar Ingela Sjöberg. Eftersom
det finns ett tydligt samband mellan hälsa och lärande bör vi i skolan arbeta med
att främja och stärka såväl den fysiska, som den psykiska och sociala hälsan. Att
se alla tre dimensionerna i ett sammanhang. Nyckeln är att sätta det hälsofrämjande arbetet i relation till skolans resultat, så att inte upplysning och information
frikopplas från skolans kunskapsuppdrag. Monika Törnséns forskning om att
framgångsrika skolor är skolor som uppfyller både kunskaps- och sociala mål är ur
ett hälsoperspektiv mycket viktigt.53
En viktig del i arbetet med hälsofrämjande skolutveckling är att utgå från
ett salutogent synsätt, att arbeta med det friska i fokus. Detta innebär bl.a. att
kontinuerligt ge eleverna bra återkoppling på sitt arbete i skolan. Något som John
Hattie lyfter fram som en av de främsta framgångsfaktorerna för att synliggöra
lärandet och öka måluppfyllelsen. Det är viktigt att bli bekräftad, få stöd att gå
vidare, så att elevens självbild förstärks. Eller med Ingela Sjöbergs ord ”att alltid ha
möjlighetsglasögonen på sig”. Elevinflytande lyfter Ingela Sjöberg som en viktig
förutsättning för trivsel i skolan. Men också att kunna agera i sitt eget liv, eller
med Martin Hugos term ”att vara agent i sitt liv”, och detta handlar inte bara om
eleverna, säger Ingela Sjöberg.
– Skolledare skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande hos personalen.
Gustafsson, Jan-Eric, School, learning and mental health: a systematic review, Health Committee,
Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, 2010
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INGELA SJÖBERG
Ingela Sjöberg arbetar som
folkhälsokoordinator inom
Kommunförbundet Skåne.
Hon har under 2010 varit
expertanställd hos Skolverket
för att arbeta med konferenserna Inget slår en skicklig
lärare. Ingela Sjöberg har
tjugo års erfarenheter som
lärare och under de senaste
tio åren har hon aktivt drivit
processen med Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne.
Syftet är att erbjuda förskolor,
grund- och gymnasieskolor stöd i arbetet med att
utveckla stödjande miljöer för
hälsa, lärande och trygghet.

Betydelsen av goda förebilder för eleverna ska inte underskattas, vi vuxna i skolan
behöver visa på alternativ, ge framtidstro, skapa optimism och lusten att styra över
sitt liv. Jag tror att det är svårare att ge elever inflytande om man som lärare inte själv
känner sig delaktig och har möjlighet att påverka verksamheten i skolan.
En hel del arbete utgår från problem och mycket i skolan kan lätt bli utryckningar när något inträffat istället för att komma steget före, innan det blivit
problem. Ingela Sjöberg refererar här till Aaron Antonovskys Kasambegrepp,54
vilket innebär att stärka elevernas känsla av sammanhang. Att känna sammanhang
i skolarbetet innebär följande:
• Begriplighet, som handlar om förutsägbarhet, information, struktur och regelbundenhet. Det var till exempel något de stressade flickorna, som intervjuats
om skolrelaterad stress, lyfte fram (se vidare artikeln Höga betyg och stressad –
varför såg ingen mig?). De upplevde att läraren inte var tydlig kring betygskriterierna eller att planeringen inte hade tillräckligt med struktur, vilket ökade
flickornas stress.
• Hanterbarhet handlar om resurser, tillgångar, rimlig belastning och påverkansmöjligheter. Om vi återigen utgår från den skolrelaterade stressen innebär det
att ge eleverna en rimlig belastning och jämnt studietempo. Att till exempel
inlämningsuppgifter i olika ämnen inte ska lämnas in samtidigt. I begreppet
hanterbarhet inryms också elevernas behov av inflytande, så att de känner att de
har egen kontroll över sitt skolarbete och att studierna blir hanterbara.
• Meningsfullhet pekar på betydelsen av delaktighet, motivation, engagemang,
mening, hopp, gemenskap och tillhörighet. Begrepp som utgör grunden i själva
lusten till skolan, och kanske också lusten till livet. Det var när eleverna i Martin
Hugos forskning började känna att skolan var meningsfull, att deras arbete i restaurangen var på riktigt, som också lusten till skolan och till att gå vidare med
sitt liv började gro.
– Varje lärare bör exempelvis utifrån sina ämnen, fundera på lektionernas form
och innehåll för att göra ämnena begripliga, hanterbara och därmed meningsfulla.
Att stärka känslan av sammanhang är ett viktigt arbete både utifrån kunskapsmålen och de sociala målen.

Att göra hälsa – utan att tala om hälsa
Hälsofrämjande skolutveckling omfattar begreppen i Kasam. Men man kan också
bildligt se arbetet som två arbetsspår. I korthet står den ena delen för skolutveckling – att göra hälsa utan att tala om hälsa: dvs. allt det arbete i skolan som innebär att nå målen – bli motiverad, få lust till lärande, få bra återkoppling på sina
uppgifter; goda relationer mellan elever och mellan elever och lärare. Den andra
delen är att områden som sexualitet och samlevnad, tobak, alkohol, narkotika
och doping är kunskapsområden som bör lyftas i olika ämnen. Där får eleverna
möjlighet att samtala och reflektera med en vuxen ledare kring olika perspektiv
som tar avstamp i de olika ämnena. Undervisningen bör präglas av hög kvalitet,
vilket innebär att ha en genusmedvetenhet, att hitta en balans mellan ett risk- och
främjandeperspektiv, att verka för ett brett elevinflytande, där elever är med i
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planering, genomförande och uppföljning av hälsoundervisningen. Det innebär
också att elever ska få möta ett varierat arbetssätt och att skolledningen styr över
de ämnesövergripande kunskapsområdena. Det är framför allt rektor som i grunden kan skapa ett generöst arbetsklimat och verka för att kollegialt lärande sprider
sig i lärargruppen. 55
Men skolan kan inte enbart arbeta främjande och utgå från det friska, menar
Ingela Sjöberg. Alla barn och ungdomar mår inte bra, därför behöver alltid skolpersonal arbeta på tre nivåer – samtidigt.
Den första nivån är den främjande, där alla elever ska få stöd i sitt lärande,
känna trygghet och arbetsro. Den andra nivån innebär att ha blick för utsatthet
och se de elever som är i olika svårigheter. Det kan handla om att se och möta
elever som är utsatta på olika sätt, vilket innebär att ge stöd antingen i gruppsamtal eller individuellt. Den tredje nivån innebär att situationen för eleven är akut
och här behöver skolorna utveckla ett nära samarbete med socialtjänst eller barnoch ungdomspsykiatri.

Certifiering – en stödstruktur
Ingela Sjöberg har i Skåne utvecklat arbetet med certifiering av skolor som arbetar
målinriktat och långsiktigt med hälsofrämjande skolutveckling.
– Vi erbjuder samtliga förskolor, grundskolor och gymnasieskolor möjlighet att
kvalitetssäkra sitt arbete med hälsofrämjande skolutveckling. Syftet är att inspirera
dem till vidareutveckling och att ge en struktur för deras arbete. Certifieringen
innebär att kvalitetssäkra processen vilket sker genom en kvalitetsredovisning, där
skolorna ska uppfylla en hel del indikatorer.
Skolorna behöver för en certifiering uppfylla ett antal indikatorer inom tre
olika stadier: 1) förankring, 2) implementering och 3) prioritering.
Förankringsstadiet handlar om skolledarens roll, som innebär att skapa förutsättningar, samsyn och hitta en långsiktig struktur.
Implementeringsstadiet berör värdegrundsfrågor, själva skolmiljön och dess utveckling till en stödjande miljö. Indikatorerna som bedöms som viktigast: är goda
relationer (elev-elev, elev-skolpersonal, skolpersonal-föräldrar/hem), helhetssyn på
hälsa, främjande synsätt med Kasam och ett demokratiskt förhållningssätt.
Prioriteringsstadiet handlar om arbetet med att stärka, utveckla och fördjupa
olika hälsoområden. De indikatorer som bedöms som viktigast att prioritera bestäms av den enskilda förskolan eller skolan.
Certifieringen och erhållandet av diplom, blir ett bevis på att det bedrivs ett
aktivt och långsiktigt arbete i ett hälsofrämjande skolutvecklingsperspektiv, vilket
i sin tur innebär att det finns goda förutsättningar för eleverna att nå både kunskapsmålen och de sociala målen. Ingela Sjöberg avslutar:
– Att bygga stödjande miljöer är också att bygga en hållbar struktur. Det innebär att först skapa en god mylla, en jordmån, en positiv och trygg lärmiljö, annars
finns det inget att växa och utvecklas i. Och det är ett långsiktigt arbete, som man
behöver ta kamp för varje dag. Hälsofrämjande skolutveckling är en kontinuerlig
process, inget en gång för givet, det är en ”never ending story” som Ingela Sjöberg
säger.
Nilsson, Agneta & Sandström, Birgitta, Till rektorn ”Min uppgift är att knyta ihop det”, Skolverket, 2001
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Att diskutera
Vad lägger ni på er skola i begreppet hälsofrämjande
skolutveckling?
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