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Förord
De flesta människor har en bestämd uppfattning om skolan. Deras attityder kan vara
flyktiga eller stabila, välgrundade eller ogrundade. Men, som Peter Englund skriver,
”...människors uppfattning om verkligheten är på ett sätt mer verklig än verkligheten själv, för den styr deras handlingar”.
Kunskap om människors uppfattningar om skolan är också viktiga ur ett annat perspektiv. Skolan styrs nu på ett annat sätt än tidigare. Det kommunala och lokala ansvaret har kraftigt ökat. En ökad tonvikt läggs på att synliggöra skolans resultat. Olika
”brukares” bedömning av skolans resultat i vidare mening bidrar vid sidan av kunskapsbedömningar, prov mm till att ge en bild av skolans resultat. Detta utgör en del
av den information politiker på olika nivåer behöver för att fatta beslut om skolan.
Utan att göra anspråk på att ge en ”objektiv” bild av läget i skolan bör allmänhetens,
föräldrars, elevers och lärares uppfattningar om skolan kunna ligga till grund för en
debatt om skolan. En debatt där inte bara politiker deltar, utan även de som på olika
sätt berörs av skolan.
För att fördjupa den debatten genomför Skolverket vart tredje år nationella attitydundersökningar riktad till allmänheten, föräldrar, elever och lärare. Detta är den
andra skolbildsundersökningen som genomfördes våren 1997. Huvuddelen av frågorna fanns med i skolbildsundersökningen 1993/94, vilket gör det möjligt att följa
hur attityder till skolan förändras - eller inte förändras - över tid. Att genomföra
nationella attitydundersökningar är ett uppdrag från regeringen och ingår som en
del i Skolverkets nationella uppföljning av skolsektorn.
Den projektgrupp som genomfört skolbildsundersökningen 1997 har bestått av Eva
Löfbom, Helena Smitt, Sten Söderberg och Marika Wenemark. Ett varmt tack till
alla som besvarat enkäterna, till Åsa Avdic för värdefulla synpunkter på texterna och
till Eva Arnek för en sammanställning och analys av de fria kommentarerna i enkäterna. Ett tack också till de organisationer och myndigheter som ställt upp med att
diskutera frågeställningar och ha synpunkter på formuleringar i enkäternas frågor:
Barnombudsmannen, Elevorganisationen, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund,
Riksförbundet Hem och Skola, Svenska Kommunförbundet, Sveriges elevråds samarbetsorganisation och Ungdomsstyrelsen.
Stockholm i december 1997
Staffan Lundh
Ansvarig för uppföljningsprogrammet

Eva Löfbom
Projektledare
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Sammanfattning av resultaten
I den här rapporten redovisar vi elevers, föräldrars, lärares och allmänhetens attityder till
grundskolan och gymnasieskolan så som de såg ut våren 1997. Vi beskriver också hur attityderna
förändrats jämfört med motsvarande undersökning som genomfördes tre år tidigare, vintern
och våren 1993/94.
Sammanfattningen inleds med en kortfattad redogörelse över förändringar sedan förra undersökningen. Därefter redovisas resultat som rör skolans förmåga att bidra till att eleverna
utvecklar kunskaper och förmågor, elevernas möjligheter att få extra stöd, skolans sociala
miljö, arbetet i skolan och därefter styrning av och inflytandet i skolan. Avslutningsvis lyfter vi
fram ett antal frågor som är särskilt värda att uppmärksamma.

FÖRÄNDRADE ATTITYDER SEDAN 1993/94
Förtroendet för skolan har minskat de senaste tre åren. Färre anser att
skolan lyckas med att ge goda kunskaper och färdigheter och att ge särskilt stöd till de elever som behöver det. Man uppfattar att klimatet i skolan hårdnat och nästan samtliga lärare menar att deras arbetsbörda ökat.
Många elever känner sig stressade. Föräldrar anser sig fortfarande ha
mycket lite att säga till om i skolan. Fler elever, föräldrar och lärare är överens om att det händer för mycket i skolan. Det är lätt att se en mörk bild
där mycket upplevs som sämre 1997 än 1993/94.

En bild i mörka
färger...

Men samtidigt finns det en positiv utvecklingslinje. Föräldrarna har en
betydligt ljusare bild av hur det fungerar på det egna barnets skola än av
hur den svenska skolan generellt fungerar. De tycker i vissa avseenden att
de får bättre information från skolan än för tre år sedan, och utvecklingssamtalen uppskattas - även av eleverna. Eleverna uppskattar det arbete lärarna gör i högre grad än för tre år sedan och anser sig själva ha mer
att säga till om. Det lokala utvecklingsarbetet verkar ha kommit igång,
och många lärare uppfattar att friutrymmet ökat och ser möjligheter att
till exempel pröva nya idéer.
Även om förtroendet för skolan var större för tre år sedan har förtroendet sjunkit mindre än för andra samhällsinstitutioner i den sociala sfären, som exempelvis sjukvård och polis.
Debatten om skolans problem handlar idag om nedskärningar, stora
klasser, utslagning av svaga. Ändå är det färre personer idag än för tio år
sedan som anser att dagens skolan är sämre än den skola de själva gick i.
Då, 1987, var det centralstyrning, låg effektivitet och brister i skolans
resultat som stod på dagordningen.

...men också ljusa
inslag

Ett tydligt mönster är att situationer i skolan kan upplevas på mycket olika
sätt, beroende på vilket perspektiv man har. Det är stora skillnader mellan hur lärare och elever ser på möjligheterna till extra stöd för de elever
som behöver det eller på besparingar och klasstorlekar. Även frågor som
hur eleverna klarar av de krav som ställs på dem, och på hur engagerade
de är upplever elever och lärare olika detta trots att det handlar om fenomen som är gemensamma och som uppstår i mötet mellan elev och lärare. Genomgående ger eleverna den ljusaste bilden och lärarna den mörkaste. Föräldrarnas bild ligger generellt närmare lärarnas, den men är
inte lika mörk.

Olika syn - elever
och lärare
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SKOLAN LYCKAS
SÄMRE MED
KUNSKAPSMÅLEN

Skolans huvuduppgift är att bidra till att eleverna utvecklar vissa färdigheter och förmågor. Svenskarna gör en betydligt mer kritisk bedömning
av skolans förmåga att lyckas med detta än vad människor i många andra
OECD-länder gör. Bristerna i skolans måluppfyllelse är stora, enligt
föräldrar, lärare och allmänhet. Jämfört med för tre år sedan bedömer
också färre bland allmänhet, föräldrar och lärare att skolan lyckas med att
ge goda kunskaper och färdigheter och med att uppmuntra nyfikenhet
och ge träning i att ta ställning i etiska frågor.
Trots att det framför allt är kunskapsmålet som bedöms svårare att uppfylla, anses skolan fortfarande klara detta bättre än man klarar att bidra
till utvecklandet av personliga eller sociala kompetenser, som exempelvis
gott självförtroende samt nyfikenhet och initiativförmåga. Ett undantag
är samarbetsförmågan som skolan anses lyckas lika bra med som kunskapsmålet. Men då ska man komma ihåg att inte ens hälften av föräldrarna anser att skolan lyckas bra med kunskapsmålet eller med att utveckla elevernas samarbetsförmåga.
Om man ser till hur allmänheten och föräldrarna bedömer att skolan
lyckas med att ge goda kunskaper i enskilda ämnen blir bilden något ljusare, även om skillnaderna mellan olika ämnen är stora. Mest framgångsrik menar man att skolan är när det gäller engelska, matematik och svenska. Sämst uppfattar man att skolan är på att ge bra kunskaper i religionskunskap och musik.
Eleverna har dock en betydligt mer positiv syn på hur skolan klarar av
att ge goda ämneskunskaper.
Gymnasiereformen och införandet av kärnämnen för alla elever har
varit ett hett debattämne. Denna undersökning ger inte något stöd för
uppfattningen att elever på program med yrkesämnen generellt skulle
värdera vikten av de mer ”teoretiska” kärnämnena lägre. De tror dessutom, i högre grad än elever på studieförberedande program, att de kommer att ha nytta av det de lär sig i skolan.

Utbildar mer för
studier än för
arbetslivet

Att skolan förbereder eleverna för arbetslivet är enligt allmänheten viktigare än att den förbereder för fortsatta studier. Däremot anser allmänheten att skolan är bättre på att utbilda för högre studier än för arbetsmarknaden. Lusten att lära sig mer är en viktig förutsättning för fortsatta
studier, men också för fortsatt lärande i arbetslivet. Allmänheten tycker
att skolan lyckas ännu sämre med att väcka den lusten.

STÖDMÖJLIGHETER
PROBLEMOMRÅDE

Att eleverna får det stöd de behöver i skolan är en av skolans allra viktigaste uppgifter. Det är föräldrar, lärare och allmänhet överens om. Men
på flera sätt uttrycks i undersökningen en oro över att elevers möjligheter
att få stöd har försämrats. Här är skillnaden som störst mellan hur viktigt
målet uppfattas och i vilken utsträckning man uppfattar att skolan lyckas.
Färre föräldrar och lärare än för tre år sedan menar att skolan lyckas ge
extra stöd till de elever som behöver det. Likaså uppfattas möjligheterna
att påverka det egna barnets respektive elevernas stödmöjligheter som
sämre än för tre år sedan. En av tio föräldrar är direkt missnöjd med det
egna barnets möjligheter att få extra stöd om det skulle behövas. Det är
också många som inte vet om deras barn skulle kunna få extra stöd om de
behöver det.
Däremot är det inte fler elever än för tre år sedan som tycker att de har
dåliga möjligheter att få extra stöd.
Det kan vara svårt för elever att göra jämförelser med hur det var för
några år sedan. Då var de yngre och befann sig i en annan skolsituation,
kanske till och med i en annan skolform. När eleverna får frågan om de
märkt av några besparingar de senaste tre åren, och om det i så fall lett
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till sämre stödmöjligheterna, instämmer 18 procent. Det kan jämföras
med motsvarande andel för föräldrar som är 40 procent och för lärare
hela 85 procent.
Många anser att besparingarna i skolan fått konsekvenser för elevernas
möjligheter till stöd och, enligt lärarna, den egna arbetsbelastningen.
Kanske har även behovet av stödinsatser ökat. En majoritet av lärarna
anser att antalet barn med funktionsnedsättningar och koncentrationsstörningar har ökat.
De nationella målen för skolan är väl förankrade bland befolkningen och
dessutom stabila över tid. Men ett undantag finns: skolans uppgift att
träna eleverna i att ta ställning i etiska och moraliska frågor bedöms av allmänheten som mindre viktig än tre år tidigare. Det är dessutom det mål
som allmänheten har svårast att bedöma hur väl skolan lyckas med.
Direkt avgörande för vilka normer och värderingar som förmedlas är
skolans sociala miljö. Men den sociala miljön skapar också förutsättningar för kunskapsinhämtandet. Det handlar både om klimatet på skolan
och om lärarnas förmåga att möta och intressera sig för eleverna.
Närmare hälften av lärarna anser att de inte har tillräckliga kunskaper i
elevsocialt arbete.

SÄMRE SOCIAL
MILJÖ

Det finns en del resultat i undersökningen som tyder på att klimatet i skolan hårdnat. Det är framför allt lärare som förmedlar denna bild; nästan
var tredje lärare uppger att de sett ett ökande problem med våld, mobbning och rasism, och nästan hälften ser ett ökat problem med bristande
etik och moral.
Föräldrarna ger en mer splittrad bild av hur den sociala miljön förändrats. Det är till exempel färre än för tre år sedan som anser att det råder
en positiv anda på skolan och färre som instämmer i att det oftast är lugnt
på lektionerna. Samtidigt känner sig föräldrarna i större utsträckning
trygga när deras barn är i skolan.

Hårdnande klimat

Fler elever, föräldrar och lärare än för tre år sedan instämmer i att mobbning är ett stort problem på skolan. Ungefär var tionde elev och lärare
menar att mobbning är ett stort problem på den egna skolan. Eleverna
ger i övrigt inte uttryck för att det sociala klimatet skulle ha blivit sämre.
Att elever känner sig utsatta för mobbning från sina lärare är något
man ganska nyligen fått upp ögonen för. Detta är dubbelt så vanligt som
att elever känner sig mobbade av andra elever. Två procent av eleverna
känner sig mobbade eller utsatta av andra elever och fyra procent känner
sig mobbade och utsatta av någon lärare.
Också lärare känner sig utsatta i skolan. 17 procent av lärarna menar
att de under det senaste året blivit utsatta för våld, hot eller trakasserier
av någon på sin arbetsplats. Det är vanligast att de känner sig hotade av
elever, men det förekommer också att andra anställda på skolan hotar
eller trakasserar lärare.
Det är mer än dubbelt så vanligt att föräldrar som är födda i ett annat
land menar att mobbning är ett stort problem i barnets skola. Det är
också betydligt vanligare att elever med invandrarbakgrund känner sig
mobbade av andra elever eller av lärare. Hur olika kulturer kan integreras i skolan tycker sig bara var fjärde lärare ha tillräckliga kunskaper om.

Mobbning ett större
problem

Men det finns indikationer på att skolan reagerar mot det ökade problemet. Något fler lärare än för tre år sedan anser att skolan arbetar aktivt på
att motarbeta mobbning och även något fler elever instämmer i detta.
Normer och regler är, enligt föräldrarna, det område skolan i störst

Skolan gör mer mot
mobbning
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utsträckning blivit bättre på att informera om sedan 1993/94. Fler elever
och föräldrar tycker att de kan påverka normer och regler. Fler elever vill
också själva vara med och bestämma om normer och regler på den egna
skolan.
FÖRÄNDRINGAR I
ARBETET I
SKOLAN
Trots hårt tryck –
arbetet i skolan
utvecklas positivt

Skolan har under ett antal år varit utsatt för många förändringar. Den
ändrade styrningen har medfört såväl organisatoriska förändringar som
krav på ändrad verksamhet och arbetsformer. Samtidigt har skolan, liksom övriga delar av kommunal verksamhet, drabbats av besparingar. Mer
än hälften av alla lärare anser att deras egen undervisning blivit sämre på
grund av ekonomiska nedskärningar i skolan. Fler elever, föräldrar och
lärare än för tre år sedan tycker också att det är för många och för stora
förändringar i skolan.
Ändå handlar den mest positiva förändringen i undersökningen om
kärnverksamheten. En klar majoritet i alla grupperna är positiv till förändringar i arbetssättet. Fyra av tio lärare tycker att utrymmet att pröva
nya idéer och möjligheterna att variera och anpassa arbetssättet har ökat
de senaste tre åren. Det är inte heller ovanligt att lärare anser att besparingarna också lett till något bra, till exempel nya arbetssätt.

Eleverna är mer
positiva till sina
lärare...

Även om över hälften av lärarna tycker att deras undervisning blivit sämre
är det fler elever än för tre år sedan som tycker att lärarna undervisar bra
och att de är engagerade i sina ämnen. Det är också fler elever som tycker att de kan säga ifrån utan att de får lida för det, och fler som tycker att
lärarna bryr sig om vad eleverna tycker. Eleverna uppfattar också sina
möjligheter att vara med och bestämma över arbetssättet och vad som ska
tas upp i undervisningen som större än för tre år sedan.

...men stress och
brist på meningsfullhet är ett
problem

Men visst finns det orosmoln även här. Var fjärde elev är ofta stressad.
Eleverna ger fortfarande lärarna sämre betyg på deras förmåga att lyssna
på och ta hänsyn till vad eleverna tycker och att använda det eleverna lärt
sig på sin fritid, än på deras kunskaper och engagemang i sina ämnen. Var
tionde elev upplever sällan eller aldrig att skolan är meningsfull. Det finns
alltså en grupp elever som skolan inte klarar av att möta.
Det finns också resultat som kan tyda på en polarisering i grundskolans
senare år, med fler elever som engagerar sig mycket i skolarbetet och fler
som inte engagerar sig alls. Samma tendens finns i gymnasieskolan där
fler elever på de studieförberedande programmen är mer engagerade
samtidigt som fler elever ofta är borta från skolan utan tillåtelse. På program med yrkesämnen är bilden mer enhetlig. Både lärarna och eleverna
själva ger en bild av att eleverna är mindre engagerade i skolan än för tre
år sedan.

Utbildning – mer
nöd än lust?

Det förefaller som om eleverna uppfattar nyttan av det de lär sig i skolan
som större idag än för tre år sedan. Kanske beror det på att det idag talas
mycket om livslångt lärande och om att utbildning är avgörande för möjligheterna på arbetsmarknaden. En majoritet av gymnasieeleverna kan
tänka sig att läsa vidare. Men var fjärde skulle kunna tänka sig att jobba om det fanns jobb - istället för att gå kvar i gymnasieskolan. Bara drygt
hälften av eleverna tycker att skolan ger dem verklig lust att lära sig mer
senare i livet.

Lärare trivs men
missnöjet ökar

De flesta lärare trivs i skolan, med eleverna och med kollegorna. De är
nöjda med uppskattningen från eleverna och samarbetet med kollegorna.
Men trycket på lärarna har varit hårt. De upplever att arbetsbelastningen har ökat, de trivs sämre med sin skolledning och de är mer missnöjda med lönen och anställningsförhållandena än för tre år sedan. Var
10

tredje lärare har under det senaste året allvarligt funderat på att byta yrke.
Det finns ibland påfallande stora skillnader i uppfattningar både mellan och inom skolformerna. Ett allmänt intryck är att utvecklingsklimatet
verkar vara bäst i grundskolans tidigare år och sämst på de studieförberedande programmen i gymnasieskolan. Lärarna skiljer sig exempelvis åt i
hur positiva de är till olika förslag om förändringar i arbetssättet, hur de
ser på att friutrymmet ökat och vilket förtroende de har för att eleverna
klarar av att ta det ansvar som krävs för ökat elevinflytande. Lärare som
huvudsakligen undervisar år 1-3 anser i störst utsträckning att arbetsbelastningen ökat. Trots detta anser de också i högre grad än andra lärargrupper att det förekommit besparingar som lett till något bra, till exempel nya arbetssätt.
Föräldrar förefaller ta ganska liten aktiv del i utvecklandet av skolans verksamhet. För många koncentreras intresset till det egna barnets situation.
De är nöjda med utvecklingssamtalen och tycker att de får bra information om det egna barnets utveckling men sämre information om skolans
mål och hur undervisningen går till. Föräldrarna vill inte ha så mycket
inflytande över undervisningen. Det som är viktigast för dem är att kunna
påverka vilken skola barnet ska gå i och det egna barnets möjligheter till
stöd.
Föräldrarna är generellt mer nöjda med vad som händer i klassrummet
än med klasstorlek, stödmöjligheter och skolmiljö. Jämfört med lärarna
ser de mindre positivt på att eleverna själva ska ta reda på saker och mer
positivt på fler läxor och mer prov. Största skillnaden mellan föräldrars
och lärares syn på detta finner vi i grundskolans tidigare år.

Föräldrar har mest
intresse för egna
barnet

Ansvaret för att besluta om mål ligger på politiska organ, medan de
anställda i skolan har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet
med fastställda mål och riktlinjer.
För att samhället ska ha möjlighet att styra skolans utveckling krävs att
de demokratiskt framtagna måldokumenten har legitimitet. Som vi redovisat finns det hos allmänhet, föräldrar och lärare en bred uppslutning
kring skolans nationella mål.

STYRNINGEN AV
SKOLAN

Sämre ligger det till med de kommunala politikernas legitimitet. Det är
kommunen som ansvarar för att verksamheten i skolorna bedrivs på ett
sådant sätt att de nationella målen uppnås. Men det finns många bland
allmänhet och föräldrar som inte tycker att kommunen har klarat av att
ta tillräckligt ansvar för skolverksamheten. Förtroendet för hur kommunalpolitiker sköter sitt arbete är litet.
Minst legitimitet har kommunalpolitiker i lärarnas ögon. Så många
som 85 procent av lärarna anser att kommunerna inte klara av att ta
ansvar för skolverksamheten. Skolplanen - i vilken politikerna ska ange
dels hur kommunen vill gestalta och utveckla sitt skolväsende, dels vad
som ska göras för att nå de nationella målen - spelar en relativt liten roll
för lärarna i deras arbete. Bara fyra av tio lärare menar att skolplanen spelar en stor roll i deras arbete.
Ansvaret för att skolorna har de förutsättningar som behövs för att alla
elever ska nå de nationella målen och för en likvärdig utbildning ligger på
kommunnivå. Den misstro som riktas mot kommunpolitiker och skolplan
är förmodligen delvis ett uttryck för missnöje över att många kommuner
har tvingats till ekonomiska nedskärningar i skolverksamheten.
Förklaringen till att skolplanen betyder relativt lite för lärarna kan också
vara de brister i många skolplaner som bland annat Skolverket uppmärksammat. Många skolplaner är inte tillräckligt konkreta, aktuella och tydligt
kopplade till skolverksamheten för att kunna fungera som styrdokument.

...men tilltron till
kommunpolitiker
brister
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Nationella mål
viktiga...

Ytterligare en förklaring kan vara att de lokala politikerna inte anses ha
tillräcklig kompetens i skolfrågor. Endast två av tio lärare instämmer i att
det är bra att fler beslut fattas av lokala politiker. Föräldrar och allmänhet
är betydligt mer positiva till att fler beslut fattas av lokala politiker, men
det är ändå färre än hälften som instämmer.
Lokala arbetsplaner
har legitimitet

De nationella styrdokumenten har större legitimitet än de kommunala.
De allra flesta lärare ställer sig, som vi redan sett, bakom de nationella
målen och menar även att nationella läroplaner och kursplaner har stor
betydelse i deras arbete. På den enskilda skolan ansvarar rektor för att en
lokal arbetsplan upprättas, där det ska framgå hur nationella mål och
kommunens mål ska uppnås samt vilka mål och åtgärder skolan i övrigt
prioriterar. Även den lokala arbetsplanen upplevs av en majoritet av
lärarna som betydelsefull i deras arbete.

Svårt för lärarna
att acceptera lokal
styrning

I vilken utsträckning nationella och kommunala mål får genomslag i verksamheten är beroende av skolans ledning. Att rektor finns nära verksamheten och har tydliga befogenheter bedöms därför vara en förutsättning
för nationell likvärdighet. Mot den bakgrunden är det problematiskt att
rektorerna inte förefaller ha någon större legitimitet i lärarnas ögon, och
att det dessutom finns tecken på att lärarnas relation till sina rektorer försämrats de senaste tre åren. Mindre än hälften av lärarna menar att rektor har stor betydelse som pedagogisk ledare. Det är också mindre än
hälften som är nöjda med informationen eller med stödet från skolledningen. Lärarna trivs sämre med skolledningen än i undersökningen
1993/94.
Framför allt är det lärare på studieförberedande program i gymnasieskolan som uttrycker bristande tillit till i stort sett allt som styr skolan.
Dessa lärare har jämfört med andra lärare lägst förtroende för kommunalpolitiker och lägger betydligt mindre vikt vid skolplanen, den lokala
arbetsplanen och rektors pedagogiska ledarskap. De har även lägst förtroende för att eleverna klarar av det ansvar som krävs för ökat elevinflytande.
Det är oroande att de som ska genomföra skolverksamheten har svårt
att acceptera den lokala styrningen, och att acceptansen verkar lägre än
för tre år sedan. Utan legitimitet för demokratiskt framtagna måldokument blir politikernas möjligheter att styra skolans utveckling små.

Mer inflytande åt
elever och föräldrar
enligt lagen...

Decentraliseringen innebär en maktförskjutning där fler människor i
eller nära själva verksamheten blir inblandade i beslutsfattandet. I både
skollag och läroplaner betonas att såväl elever som föräldrar ska ha inflytande över hur skolans verksamhet utvecklas.

...men föräldrarna
låter lärarna
bestämma i
klassrummet

Lärarna, som själva tycker att de kan påverka vad som händer i klassrummet, skulle gärna se att föräldrarna i större utsträckning var med och
bestämde vad som ska tas upp i undervisningen. Som vi sett ställer sig föräldrarna bakom skolans mål och de är också nöjdare med själva kärnverksamheten än med ramarna för den. När det gäller vad som sker på
lektionerna förlitar de sig på de professionella, lärarna, och är inte så
intresserade av att vara med och bestämma.
Föräldrar vill i högre grad vara med och bestämma över områden som
är förknippade med resurser: stödmöjligheter, klasstorlek och skolmiljö.
Att skolan har tillräckliga resurser är snarast de kommunala politikernas
ansvar. Många föräldrar är troligen inte särskilt nöjda med de resurser
skolan förfogar över. Två av tre föräldrar tycker sig ha märkt att deras
barns skola fått mindre pengar de senaste tre åren, och många föräldrar
tycker sig också se negativa följder av besparingarna.
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När det är knappt om resurser borde det vara särskilt viktigt att de resurser som finns används på bästa sätt. Även om många föräldrar är missnöjda med informationen om hur pengarna i skolan används är det relativt
få som vill vara med och bestämma över skolans resursanvändning. Det är
också vanligare att lärare tycker att föräldrar och elever ska ha mer att
säga till om när det gäller resursanvändningen än att de tycker att de själva ska ha mer att säga till om.
Hälften av föräldrarna har försökt förändra något i skolan, och två
tredjedelar tycker att de haft viss framgång. Föräldrarnas inflytande förefaller dock inte ha ökat sedan den förra undersökningen gjordes. Det
finns tecken på att det framför allt är högutbildade föräldrar som griper
möjligheten att påverka skolan.

Lite intresse
bestämma över hur
pengarna används

Att påverka sin arbetssituation är en demokratisk rättighet. Eleverna
anser sig ha ganska lite att säga till om i skolan, men jämfört med för tre
år sedan är det fler elever som tycker att de kan vara med och bestämma
över framför allt arbetssättet i skolan och vad som ska tas upp i undervisningen.
Men bara tolv procent av lärarna tycker att eleverna ska bestämma mer
över hur man arbetar på lektionerna, medan fler än hälften tycker att de
själva ska bestämma mer. Anmärkningsvärt är att ju äldre elever som lärare undervisar, desto mindre positiva är lärarna till ökat elevinflytande.

Eleverna har fortfarande lite att säga
till om

Människors uppfattningar ger inte nödvändigtvis en ”objektiv” bild av
läget i skolan. Ändå bör allmänhetens, föräldrars, elevers och lärares uppfattningar om skolan tas på allvar och vara en naturlig del av den information som politiker på olika nivåer använder sig av när de fattar beslut
om skolan. Vi tror också att lärare, elever och föräldrar kan ha med sig
många resultat från vår undersökning i det fortsatta arbetet med att
utveckla skolan.
Skolan är enligt de allra flesta mycket viktig. Det lokala utvecklingsarbetet verkar ha kommit igång, vilket uppskattas av framför allt lärare och
elever. Elever och lärare trivs i skolan. Detta är positiva grundstenar att
bygga vidare på.
• Men det finns flera oroande signaler som bör tas på allvar och diskuteras bland ansvariga för skolan och bland övriga engagerade i skoldebatten. Vi vill utifrån skolbildsundersökningen särskilt uppmärksamma följande:
• Utbildning kan antas vara av särskild betydelse för människors livschanser. Ett övergripande uttryck för hur väl skolan bedöms fungera är
det förtroende människor har för skolan. Att förtroendet för skolan har
minskat, liksom att människors bedömning av skolans förmåga att uppnå
sina mål, har blivit mer negativ är en allvarlig signal. Detta kommer i
undersökningen särskilt till uttryck i att allmänhet, föräldrar och lärare
inte litar på att alla elever får det stöd de behöver.
• Det finns stora brister i tilltron till de kommunala politikerna. Särskilt
oroande är att de som ska genomföra skolverksamheten, lärarna, har
svårt att acceptera den lokala styrningen. Också i skolbildsundersökningen 1993/94 uppmärksammades att lärarnas relation till arbetsledningen
lämnade övrigt att önska. Efter några år med decentraliserat styrsystem
har den lokala nivåns legitimitet inte förbättrats utan försämrats. Utan
legitimitet och acceptans för den lokala styrningen kan inte styrningen av
skolan fungera på avsett sätt. På sikt utgör detta ett hot mot decentraliseringen.
• Skolans uppgift att diskutera frågor om etik och moral är den enda uppgift allmänhet och föräldrar tycker är mindre viktig jämfört med för tre år

VIKTIGA FRÅGOR
ATT UPPMÄRKSAMMA
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sedan. Men den senaste tidens uppmärksamhet i media kring skolans problem med våld och bristande respekt visar att det finns ett behov av information och debatt om hur skolan hanterar dessa frågor och hur detta
lyckas. Ett problem som uppmärksammats först rätt nyligen är att elever
kan känna sig mobbade av lärare - något som förefaller vara vanligare än
att elever känner sig mobbade av andra elever. I skolbildsundersökningen 1993/94 konstaterades att grundskolans år 7-9 i flera avseenden verka
ha mest problem med den sociala miljön. Det förefaller också som om det
är här det sociala klimatet försämrats mest jämfört med för tre år sedan.
• Fler elever upplever att lärarna klarar av att ge en bra och meningsfull
undervisning. Men fortfarande finns brister, framför allt vad gäller lärarnas förmåga att möta eleverna och att i skolarbetet använda sig av det eleverna lär sig på sin fritid. Att också många lärare själva menar att de har
otillräckliga kunskaper i elevsocialt arbete gör utvecklingsinsatser angelägna.
• Många lärare upplever sin arbetssituation som mycket pressad. De har
varit utsatta för stora krav på förändringar och många känner att de inte
räcker till. Trots ett starkt engagemang för eleverna funderar många på
att byta yrke. Skolan kommer att behöva fler lärare. Det gäller att värna
om de lärare som finns där idag.
• Överallt i skolan finns elever som inte upplever tillvaron där meningsfull. Få alternativ till att gå i gymnasieskolan och ökade krav på utbildning
för att få en plats i arbetslivet tvingar in många i utbildning. En del elever
känner starkt engagemang, men det är också många som känner sig stressade. Några elever svarar med att inte engagera sig i skolan. Skolan måste
klara av att möta också dessa elever. Det handlar om deras liv - nu, men
också i framtiden.
• Brukarnas inflytande över skolan upplevs fortfarande som litet. Det är
för eleverna en rättighet att kunna påverka sin arbetssituation. Men den
bild undersökningen ger är att elever lär sig att följa regler men inte upplever att de har någon större möjlighet till inflytande över sin situation.
Genom att tvinga in eleverna i en passiv roll riskerar skolan att fostra
”undersåtar” snarare än demokratiska medborgare. För föräldrarnas del
är det en medborgerlig rättighet att påverka sina barns skola. Men föräldrarna är också en kraft för skolan att använda mer än vad som görs nu.
• Ett allmänt intryck är att utvecklingsklimatet verkar vara sämst på de studieförberedande programmen i gymnasieskolan. Lärarna där ger också
uttryck för minst tillit till i stort sett allt som ska styra deras arbete - såväl
politiska dokument som skolledning och elever. Dessutom ger eleverna
på studieförberedande program generellt sin skola sämre betyg än elever
på program med yrkesämnen. Den bild som framträder av en mindre
öppen och förändringsbenägen del av skolan är inte ny.
• Det finns skäl att ställa frågan om skolan är en bra miljö för att väcka
ungas lust till ett livslångt lärande. En minoritet av allmänheten tror
detta. Och trots att de allra flesta elever tror att de måste ha en god utbildning för att komma fram i arbetslivet, och att allt fler idag också tror att
de kommer få nytta av det de lär sig i skolan, är skolan långt ifrån
meningsfull för alla. Bara drygt hälften av eleverna tycker att skolan gett
dem verklig lust att lära sig mer senare i livet. Lusten, en av de viktigaste
aspekterna för livslångt lärande, är skolan bara halvbra på att förmedla.
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Om rapporten
Vem vänder vi oss till?
Det är vår förhoppning att de resultat vi redovisar ska vara av intresse för alla som på ett
eller annat sätt är engagerade i skolfrågor och
som vill vara med och utveckla skolan - elever,
föräldrar, lärare och alla andra som arbetar i
skolan, skolhuvudmän och debattörer och...
ja, listan kan göras lång.

tror att den ger både en mer stabil och mer
nyanserad grund för slutsatser.
Människor bakom siffrorna
- citatens upphovskvinnor och upphovsmän
Rapporten är ”siffertung”. Varje uppslag rymmer diagram, tabeller och mängder av procentsiffror. För att påminna om att det är
människor av kött och blod som fyllt i enkäter
som resulterat i alla staplar har vi valt att ha
med en del citat i rapporten. Citaten kommer
från enkäterna, dvs det är samma människor
som besvarat enkäterna som citeras.

Redovisning av resultat från skolbildsundersökningarna - men också analyser och egna
reflektioner
Huvudsyftet är att redovisa resultat av skolbildsundersökningen 1997 och, när det är
möjligt, förändringar i attityder sedan skolbildsundersökningen 1993/94. Utifrån ”rådata” har vi kompletterat med analyser, reflektioner och kommentarer. Genom utförliga
diagram och tabeller vill vi dock ge alla läsare
möjlighet att själva ta ställning och vid behov
dra andra slutsatser än vad vi gjort. Vi har
också försökt att referera till andra undersökningar och annan litteratur i den utsträckning det varit möjligt med tanke på den korta
tid skribenterna haft till förfogande.

Skillnader mellan skolformer uppmärksammas
i redovisningen
I artiklarna redovisas och jämförs i första
hand resultaten för ”totalgrupperna” allmänhet, föräldrar, elever och lärare. Eftersom
detta är grupper som finns i två skilda skolformer så har principen varit att uppmärksamma skillnader mellan elever, föräldrar och
lärare i grundskolan respektive gymnasieskolan. Ofta redovisas även skillnader mellan
elever osv på ”studieförberedande program”
och program med yrkesämnen samt mellan
elever osv i grundskolans lägre och högre år.
Sådana eventuella skillnader kommenteras
oftast i texten, men i vissa fall också i diagram
eller tabeller.
Vi har också försökt att genomgående
redovisa förändringar i svaren sedan förra
undersökningen, där så har varit möjligt. I
övrigt är redovisningen inte baserad på några
enhetliga principer, som att till exempel
genomgående redovisa skillnader mellan
könen, mellan boende i olika delar av landet
osv.

Flera skribenter för olika perspektiv och
bredare referensram
Ambitionen har varit att så många som möjligt ska orka ta sig igenom artiklarna och ta
till sig resultaten. Ett sätt att bidra till detta är
att undvika alltför snåriga redovisningar.
Förhoppningsvis bidrar också mångfalden av
artikelförfattare till att öka läsbarheten.
Hälften av de 14 artiklarna är skrivna av personer anställda vid Skolverket och som ingår i
den projektgrupp som har genomfört undersökningen. För att vidga perspektiven och få
en bredare referensram har övriga artiklar
skrivits av personer utanför projektet - antingen
anställda på Skolverket eller verksamma på
annat håll. Skolverket som myndighet står
dock bakom rapporten som helhet.

De yngsta grundskoleeleverna är inte med
- konsekvenser för jämförelser
Undersökningen riktar sig till elever som går
lägst i grundskolans år 7. Anledningen till att
yngre barn inte finns med i undersökningen
är att vi har bedömt att de flesta som är yngre
än 13 år skulle ha svårt att via telefon besvara
frågorna så som de är formulerade. En konsekvens av detta är att direkta jämförelser
mellan elever och föräldrar eller lärare för

Fyra områden
De tretton artiklar som redovisar resultaten
är sorterade i fyra områden: Förtroende,
Kvalitet, Inflytande och Förändring. Anledningen till att vi valt denna struktur är att vi
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jämförbarhetens skull i första hand bör göras
med motsvarande grupper, alltså föräldrar
och lärare till unga i grundskolans år 7-9 och
gymnasieskolan.

artiklar skrivna av olika personer och sorterade i samma fyra områden. När vi redovisar till
resultat och resonemang i dessa artiklar refererar vi till artikelnamnet, till exempel
Samhället, skolan och förtroendet (Skolverket, 1995).

”Studieförberedande” program i
gymnasiekskolan?!
Alla program i gymnasieskolan är ”studieförberedande”. Den uppdelning som kunde
göras av linjer i studieförberedande och
yrkesinriktade linjer är på så sätt egentligen
inte längre relevant. Men vi vet att attityderna
ofta skiljer sig åt mellan framför allt elever
och lärare på olika program och tycker att det
är viktigt att redovisa sådana skillnader.
Någon indelning av programmen behöver
göras och benämnas på något sätt. Vi har därför, trots det olämpliga, valt att kalla naturvetenskapligt program och samhällsvetenskapligt program för ”studieförberedande program”. På övriga nationella program, med
undantag av det estetiska programmet, undervisas i yrkesämnen. Dessa program benämner
vi ”program med yrkesämnen”. Här ingår
även det individuella programmet.

Förstudie till grund för frågeställningar
Innan den första skolbildsundersökningen
genomfördes gjordes en förstudie med syfte
att ta reda på vilka frågor som är viktiga för
skolans intressenter och vilka frågor som
fokuseras i skoldebatten. Gruppintervjuer
med elever, föräldrar, lärare och företrädare
för arbetslivet och djupintervjuer med opinionsbildare från olika samhällsområden.
Många av frågorna i skolbildsundersökningarna kommer från dessa kvalitativt inriktade
intervjustudier.
Synpunkter från olika grupper
Flera organisationer och myndigheter som på
något sätt företräder de grupper undersökningen vänder sig till, det vill säga föräldrar,
barn, ungdomar, elever, lärare och kommuner, har ställt upp och diskuterat frågeställningar och haft synpunkter på formuleringar
i enkäternas frågor i båda skolbildsundersökningarna.

”År” i grundskolan
Begreppet ”årskurs” har undvikits och i regel
ersatts med andra uttryck; t ex ”år 9” eller
”det nionde skolåret”. Begreppet ”stadium”,
såsom t ex i grundskolans högstadium, har
undvikits. I stället talas om t ex de ”senare
åren” i grundskolan, eller exempelvis ”år 7-9”.
Skälet är att det inte längre finns några riksgiltiga bestämmelser om stadier i grundskolan.

Kort om insamlingen
Skolbildsundersökningen mäter attityder till
skolan hos riksrepresentativa urval av
-allmänheten (befolkningen 18-74 år, inkl föräldrar till barn och unga i grundskolan och
gymnasieskolan)
-föräldrar till barn och unga i grundskolan
och gymnasieskolan
-elever i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan
-lärare i grundskolan och gymnasieskolan

Skolbildsundersökningar och Attityder till
skolan
Vi har genomgående använt begreppet skolbildsundersökning när vi talar om själva
insamlingarna och de procentsiffror de genererat. Den första skolbildsundersökningen
genomfördes vintern-våren 1993/94 och den
andra våren 1997. Resultaten från skolbildsundersökningen 1993/94 presenterades i
Attityder till skolan (rapport nr 72) i liknande
form som föreliggande rapport, dvs i ett antal

Undersökningen har genomförts med hjälp
av enkäter och telefonintervjuer under våren
1997. Skolverket har samarbetat med SKOP
och TEMO. En mer detaljerad metodredovisning finns i Marika Wenemarks avslutande
artikel Så har undersökningen genomförts.
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Förtroende
Skolan är viktig i samhället. Den ska ge våra barn och
unga kunskaper och färdigheter, förmå dem att tänka
kritiskt, fostra dem till demokratiska medborgare samt
förbereda dem för både arbetslivet och ett i övrigt rikt
liv. Skolan ska också förmedla ett kulturarv och diskutera vilken typ av utbildning samhället behöver.
Förtroendet för skolan är därför centralt.
Vilket förtroende för skolan medborgarna känner
kan ses som ett övergripande uttryck hur väl skolan
bedöms fungera. Men förtroendet är också en grundläggande förutsättning för att den demokratiska styrningen ska fungera på ett bra sätt.
I rapportens inledande artikel Förtroendet för skolan
förs en diskussion kring förtroende och vad som påverkar förtroendet. Hur förtroendet för skolan ser ut relativt andra samhällsinstitutioner och hur det utvecklats
över tid tas också upp.
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Förtroendet för skolan
Bo Rothstein
Förtroendet för skolan har sjunkit jämfört med för tre år sedan. Idag
har en minoritet av medborgarna stort förtroende för skolan. Trots
det har skolan ett högre anseende än många andra samhällsinstitutioner. Föräldrar som involveras i skolan och ofta har kontakt med den
har också större tillit till skolan. Det är några resultat i skolbildsundersökningen.
Förtroende är ett allmänt positivt värdeladdat
ord. För en viktig samhällsinstitution som skolan är det naturligtvis värdefullt om den
omfattas av ett stort förtroende både bland
medborgarna som skall betala för verksamheten och bland föräldrarna som skall lämna
sina barns förkovran i dess hägn. För möjligheten att även i framtiden få ekonomiskt och
politiskt stöd från medborgarna är förtroendet för verksamheten centralt. Som fenomen
är emellertid detta med förtroende ibland
komplicerat. Låt oss anta att det hos en stor
majoritet medborgare finns stöd för att öka
skolans ekonomiska resurser.1 I princip, kan
en medborgare resonera, vore det utmärkt
med kraftigt ökade resurser till skolan. En allmän skola med hög kvalitet är för denne
medborgare ett viktigt mål för samhället.
Men, kan samma medborgare resonera, det
är måhända ändå ingen bra idé att öka stödet
till skolan, därför att hon eller han saknar förtroende för den reellt existerande skolan som
organisation. Om stora delar av medborgarna anser att skolan inte fungerar, att den inte
förmår lösa de problem den borde lösa, kan
likväl stödet utebli trots att man generellt är
positiv till verksamheten. Det finns skäl att
anta att detta påverkas av i vilken mån medborgarna uppfattar att verksamheten i skolan
är legitim, det vill säga att det ”går korrekt
till” i skolan. Utan förtroende för skolan som
organisation kan därför stödet utebli. Bland
de företeelser som brukar nämnas vad gäller
möjligheten att åstadkomma detta förtroende
är 1) uppfattningen om ifall regelsystemet
som styr skolan uppfattas som rättvist, 2) vilken syn man har på personalens yrkeskunnande och 3) upplevelsen av möjligheten till

direkt inflytande från brukarna/föräldrarna
(jfr Rothstein, 1997).

1 Svallfors, S (1996). Av denna studie av attityder till
välfärdspolitiken framgår att skolan är ett av de
områden som den svenska befolkning mest vill öka
resurserna till.

Demokratin hotad?
Utvecklingen mot ett minskande förtroende
för demokratins centrala institutioner måste

Ett allmänt minskande förtroende
Enligt tillgängliga undersökningar är stigande misstroende mot samhällets centrala institutioner en allmän trend. Enligt till exempel
1996 års SOM-undersökningen vid Göteborgs
universitet har förtroendet för sjukvården,
polisen, domstolarna och grundskolan sjunkit jämfört med tidigare års mätningar
(Holmberg & Weibull, 1997). Se diagram 1.
”Massmedia basunerar ut att skolan är dålig,
lärarna kan inte sitt yrke etc. Var finns det stöd
som skolan som samhällsbyggande institution
behöver? Aldrig visas de positiva sidorna fram.”
Lärare

Kommunens folkvalda lågt anseende
Det kan noteras att bland de femton institutioner som det frågades om så ligger riksdagen och regeringen jämförelsevis mycket lågt
vad gäller grad av förtroende. Med tanke på
kommunaliseringen av skolan kan det i detta
sammanhang vara av intresse att man för första gången i 1996 års SOM-undersökning
ställde frågan om vilken grad av förtroende
medborgarna har för ”kommunstyrelsen”.
Resultatet var att denna för så stora delar av
den svenska välfärdspolitiken ansvariga institution visade sig ha lägst förtroende bland
medborgarna utav samtliga femton samhällsinstitutioner i undersökningen. Detta resultat
får stöd i denna undersökning då 68 procent
av föräldrarna visar sig instämma i påståendet
att ”kommunerna har inte klarat att ta tillräckligt ansvar för skolan” (se artikeln Sämre
förutsättningar för skolan?).
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Diagram 1: Allmänhetens förtroende för samhällsinstitutioner 1986-1996 (balansmått*)
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* Intervjupersonerna har fått svara på om de har 1) mycket stort, 2) stort, 3) varken stort eller litet, 4) ganska litet eller 5) mycket litet förtroende för respektive samhällsinstitution.
Siffrorna avser opinionsbalanser, där andelen som svarat mycket stort eller ganska stort minskats med andelen som svarat ganska litet eller mycket litet .

Källa: Holmberg, S & Weibull, (red) (1997): Ett missnöjt folk. Göteborg: SOM-institutet.

betraktas som ett problem vad gäller möjligheterna att få till stånd en väl fungerande
demokratisk styrning av samhället och inte
minst av skolan. Vad som är orsaken till detta
minskande förtroende är ännu oklart men
några ”huvudmisstänkta” är massmedias alltmer person- och skandalinriktade rapportering om politikens sfär samt givetvis att medborgarna kan vara missnöjda med vad de politiska institutionerna åstadkommer. Detta
missnöje kan dels handla om de substantiella
delarna av verksamheten (till exempel nedskärningar av olika former av service) eller
missnöje med verksamhetens former (olika
slag av oegentligheter och eller annan kritik
av kvaliten på verksamheten). Man kan också
vara missnöjd därför att man anser att verksamheten bara gynnar vissa grupper, det vill
säga att den är fördelningsmässigt orättvis.
(Detta utveckas i Rothstein, 1994.)

vet eller kan åstadkomma en verksamhet med
hög kvalitet.
Den andra typen av erfarenhet som påverkar förtroendet är de konkreta möten med
den reellt existerande skolan som medborgaren har i egenskap av förälder. Det kan finnas
skäl att anta att dessa bilder är olika av det
enkla skälet att det i huvudsak är missförhållanden inom en verksamhet som värderas
som nyheter i massmedia. En skola som fungerar väl, även under svåra yttre betingelser, är
inte något som värderas som en nyhet i den
rådande journalistiska ideologin. Denna skillnad mellan vad den egna erfarenheten och
vad den allmänna bilden ger får starkt stöd i
en undersökning av Lennart Nilsson där han
visar att brukare av olika kommunala tjänster
är betydligt mera nöjda med verksamheten
än de som inte har haft någon egen erfarenhet av verksamheten (Nilsson, 1997).
Den föreliggande undersökningens resultat skall ses i ljuset av detta resonemang. Av
diagram 2 framgår hur förtroende för skolan
är bland allmänheten, föräldrar och lärare.

Mer nöjd om egen erfarenhet av skolan
Förtroendet för en samhällsinstitution som
skolan kan vi anta vara styrd av två olika slags
erfarenheter. Den ena är den bild som massmedia ger av skolan. Framställs den som en
verksamhet styrd av allmänt accepterade professionellt etablerade normer om vad som är
en god skola? Vet skolans personal vad den
bör göra för att åstadkomma goda utbildningsresultat och kan man åstadkomma
detta? Eller är det den motsatta bilden som
massmedia levererar av vad som försigår i skolans värld, det vill säga att personalen varken

Var femte förälder misstror skolan
Ett par saker är värda att notera i detta diagram. Dels att förtroende för skolan ligger
tämligen högt i förhållande till övriga samhällsinstitutioner, dels att det även i denna
undersökning visar sig att ju mer kontakt man
har med en institution som skolan desto större
är förtroendet. Således har lärare större förtroende än föräldrar som i sin tur ligger över
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Diagram 2: Andel som har mycket stort eller ganska stort förtroende för hur
följande samhällsinstitutioner sköter sitt arbete. Allmänhet, föräldrar och lärare.
Sjukvården

Polisväsendet

Skattemyndigheter

Skolan

Banker

Försvaret

Kyrkan

Pressen

Lärare
Föräldrar

Rikspolitiker

Allmänhet
(inkl. föräldrar)

Kommunpolitiker

0

20

40

60

80

100

Andel i %

allmänheten. Nivåskattningar är alltid vanskliga men man må notera att det är en minoritet av medborgarna som anser sig ha stort
eller ganska stort förtroende för skolan och
att det vad gäller kategorin föräldrar inte är
mer än 47 procent som anser detta medan 20
procent har litet eller mycket litet förtroende
för skolan.

skolan. Som framgår av tabell 1 har äldre föräldrar ett klart mindre förtroende för hur
skolan sköter sitt arbete än vad yngre föräldrar har. Detta kan, i ljuset av vad som sagts
ovan, antas bero på att yngre föräldrar har
färskare erfarenheter från skolan. Det kan
också bero på en allmän värderingsförskjutning mellan olika åldersgrupper i det svenska
samhället.
Om vi tittar på de antaganden vi gjort ovan
om vad som påverkar förtroendet för skolan
så kan man i denna undersökning konstatera

Ålder påverkar grad av förtroende
Det förefaller finnas ett klart samband mellan
föräldrarnas ålder och deras förtroende för

Tabell 1: Andel (%) föräldrar som har ett mycket stort
eller ganska stort förtroende för skolan fördelat efter ålder.
Ålder
-25 år
26-45 år
46-64 år

Mycket stort
förtroende

Ganska stort
förtroende

11
6
4

42
41
43
20

följande. Vad gäller ”rättvisa regler” så anser
60% att normer och regler i skolan är ”mycket
bra/ganska bra” (se artikeln Föräldrarna: Både
ris och ros åt hur skolan fungerar). Vad gäller föräldrarnas möjligheter till inflytande finner vi
som framgår av artikeln Föräldars makt i skolan: Många försöker - med klent resultat stora
skillnader mellan föräldrarnas möjlighet till
och vilja att påverka.

har de för hur skolan sköter sitt arbete
(Lindbom, 1995). Det finns också ett stort
intresse hos svenska föräldrar av att ha möjlighet att byta skola.
En annan slutsats är att skolan tycks ha
mycket att vinna på att öppna sig mot det
omgivande samhället. Ju mer erfarenhet man
har av skolan, desto större förtroende har
man för verksamheten. Eftersom skolan, med
rätt eller orätt, ofta uppfattas som en sluten
värld, är detta viktigt för de som är aktiva i
skolan. Ju mer de är beredda att involvera föräldrarna i skolans angelägenheter desto större förtroende kan man förvänta sig.
Även om förtroendet för skolan inte framstår som lågt jämfört med andra samhällsinstitutioner finns samtidigt en risk att i dessa
sammanhang förledas av höga genomsnittssiffror. Mitt argument för detta är följande.
Utbildning, liksom andra av välfärdspolitikens centrala uppgifter som sjukvård och
äldreomsorg, kan antas vara av särskild betydelse för medborgarnas livschanser. Få av oss
skulle välja att flyga med ett flygbolag som i
sina annonser hävdade att det lyckades landa
i 90 procent av fallen. Just eftersom välfärdspolitiken, och inte minst utbildningen, är så
ingripande i medborgarnas liv finns det skäl
att hävda att marginalerna för misslyckanden
bör vara små, om ens några.

Skillnader mellan krav och uppfattad
måluppfyllelse
Slutligen vad gäller graden av förtroende för
lärarkårens yrkeskunnande så framgår det av
denna undersökning tydliga skillnader mellan vad föräldrarna anser vara ”absolut nödvändigt” eller ”mycket viktigt” att skolan förmedlar och deras syn om skolan lyckas ”i
mycket stor eller stor utsträckning” med detta
(se artikeln Så lyckas skolan). Några exempel på
sådana höga procentdifferenser mellan vad
som föräldrarna uppfattar som centrala uppgifter för skolan och hur de ser på om skolan
lyckas med dem är ”att ge goda kunskaper
och färdigheter” (56%), ”uppmuntra nyfikenhet och initiativförmåga” (63%) och ”ge
eleverna bra självförtroende” (68%). Detta
måste betraktas som stora skillnader mellan
de krav som föräldrarna ställer och uppfattad
måluppfyllelse.
”Vi har inga barn eller barnbarn. Mitt vetande
kommer från media på gott och ont.”
Allmänhet

Bo Rothstein är professor i statsvetenskap.

Slutsatser
Skolbildsundersökningen ger liksom andra
undersökningar ett resultat som kan tas till
intäkt för att förtroendet för hur skolan sköter sitt arbete inte är lågt jämfört med andra
samhälleliga institutioner. Det finns dock rätt
stora skillnader mellan vad föräldrarna anser
som mycket viktiga uppgifter för skolan och
deras uppfattning om hur skolan lyckas
genomföra dem. Man kan vidare konstatera
att det finns stora skillnader mellan föräldrarnas vilja och möjlighet att påverka innehållet.
Det finns forskningsresultat som indikerar att
här finns ett samband, att ju mer inflytande
föräldrar kan utöva desto större förtroende
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Kvalitet
Kvalitet i skolan är ett begrepp som fångar mångas
uppmärksamhet. Det ligger i tiden att diskutera och
debattera kvalitet, och skolan är inget undantag. Men
kvalitet är en bedömningsfråga och beror på vem som
gör bedömningen. Att vi här samlar en del resultat
under rubriken kvalitet har närmast att göra med ett
brukarperspektiv; allmänhetens, föräldrars, elevers
och lärares bedömningar av skolan står i fokus.
Bedömningar av de allmänna mål och mål ur ett
samhällsperspektiv som gäller för skolan och hur den
svenska skolan lyckas nå fram till målen, redovisas i
den inledande artikeln, Så lyckas skolan. Sådana
bedömningar är naturligtvis subjektiva och starkt färgade av egna upplevelser. De följande artiklarna
behandlar mer konkreta uppfattningar av den skola
man går i som elev, som förälder skickar sina barn till
eller som lärare arbetar i - i centrum står den egna skolan. Hur elever, föräldrar och lärare ser på skolans sociala miljö redovisas i Trots hårdnande klimat trivs elever och
lärare i skolan, som också presenterar likheter och skillnader mellan elevers, föräldrars och lärares bedömning. Hur elever ser på sin skola behandlas i Var fjärde
stressad - men bättre betyg på lärarna. I Föräldrarna: Ris och
ros åt hur skolan fungerar ger föräldrarna sin bild av hur
de ser på sina barns skola. Sist får lärarna ge sin bild av
sin arbetssituation i Genom mörkret ser man ljuset.
Lärarna om sin arbetssituation.
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Föräldrarna saknar samarbete
om moral i skolan
Elin Iskra
- Varje höst blir man lika upprörd över den ständigt ökande elevtätheten!
Det säger Gunvi och Andreas Hillarp som har tre barn i skolåldern.
Det hårdnande klimatet i skolan har gett sig till känna genom slagsmål
på skolgården och större klasser med ökande konkurrens. Familjen
Hillarp tycker sig se en djungelns lag breda ut sig i skolan. Precis som
med råttor blir det bara den starkaste som klarar sig.
- Nu i höstas var det fem parallella ettor som började på Millas och
Hugos skola. När Theresa började på samma skola fanns det bara två
ettor, säger Andreas.
- Då kände man alla, tillägger Theresa, 16 år.

Vi sitter runt familjens köksbord i centrala Malmö. Det doftar gott av curry från den nyss
avslutade söndagsmiddagen.
Gunvi häller upp te i gula keramikmuggar som ser ut att ha
hoppat rakt ut från mönstret på

bordets glada vaxduk.
I den här familjen är det tydligt att man visar varandra hänsyn. Alla får komma till tals och
prata till punkt. Även Hugo, 8
år, som är blyg och försiktig får
hjälp med att säga sitt.
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Får era barn lära sig den här
respekten för andra också i skolan, undrar jag.
- Det kan man ju inte påstå
att man märker, säger Andreas.
Det är i vart fall inget barnen
kommer hem och berättar.

Då tycker Theresa till:
- Nu i slutet av nittiotalet ska
det vara organisationer hit och
dit. Man ska göra si och så och
man ska inte vara rasist. Folk
har ju inte blivit bättre fast det
är inne att vara så duktig.
Efter en stunds funderande
erinrar sig Gunvi och Andreas
att de någon gång i våras fick
hem en lapp från Hugos, och
Millas skola där det stod att skolan skulle genomföra s k etikdagar. Det var allt. Man bad inte
om någon föräldrasamverkan
vilket Gunvi och Andreas tycker
är konstigt.
När vi frågar Milla, 11 år vad
hon minns från dessa dagar svarar hon svävande, att man inte
skulle svära eller sparkas på skolan därför att det inte var passande.
- Milla säger något som jag
tycker är anmärkningsvärt,
säger Gunvi. Man får inte svära
i skolan därför att man inte
tycker att det passar. Istället för
att prata om vad ord kan få för
inverkan på en annan människa. Jag är ute efter en känsla.
Det är etik. Man kan inte ha ett
förbud för förbudets skull.
Andreas tycker också att det
handlar om en ledningsfråga.
Skolledningen måste ta initiativet och ge mandat till lärarna
att jobba med t ex etik- och
moralfrågor. Man måste se till
att tid och möjlighet bjuds för
de frågor man tycker är viktiga.
- Man undrar ibland vad dom
gör med de där lapparna man
fyller i om mobbning och sånt,
säger Theresa. Arkiveras dom
bara eller?
Hur är en rättvis lärare?
- Han eller hon ska kunna
tänka på varje elev i klassen.
Fast idag är det svårt när det är
så stora klasser. Många lärare

blir säkert panikslagna när dom
ska försöka reda ut vissa situationer.
Något som familjen Hillarp
trots allt vill framhålla som positivt är utvecklingssamtalen. Där
ges möjlighet att lära känna
lärare men också att berätta om
vilken hjälp man tycker att barnet behöver. Men det bygger på
att föräldrarna verkligen kommer och är delaktiga. I Hugos
klass har mer än 60 procent av
barnen invandrarbakgrund och
då framstår problemet med föräldrasamverkan som ännu större. Många föräldrar har inte
samma tradition av att aktivt
delta i sina barns skola. Det
märks bl a på en dålig uppslutning på föräldramöten.
- Utvecklingssamtal i all ära,
säger Andreas. Det handlar ju
mer om den enskilda eleven
men inte om de lite större
sakerna. Det finns naturliga
forum men man når inte fram
och det är ett misslyckande för
alla inblandade.
Gunvi tycker att de som blir
värst drabbade i skolan, när det
inte finns en levande etik och
moral, är flickorna.
- Dom berättar ju inte om sin
oro, utan går bara och mår
dåligt. När Theresa började
högstadiet märkte vi inte att
hon inte trivdes förrän ett halvår för sent.
- Det var mina betyg som visade det, säger Theresa som nu i
höst börjat på gymnasiets medieprogram.
Högstadiets första två år var
besvärliga. Hon upplevde den
skola hon gick på då som väldigt klassindelad och tävlingsinriktad. I den hårda konkurrensen blev det svårt för Theresa
att säga vad hon tyckte.
- Det blev dom starka som
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tog för sig.
Gunvi minns också hur
Theresa kände att hon inte
kunde vara sig själv, klä sig som
hon ville eller vara just den som
hon är.
Theresa bytte skola efter
åttan men det var inte helt lätt.
Rätten att välja skola har påverkats negativt av det ökande elevantalet. Byte ”i mån av plats”
betyder numera att det oftast
inte finns någon plats. Efter
skolbytet trivs hon mycket bättre och betygen sköt i höjden.
Med all den erfarenhet som
Gunvi och Andreas har från
skolans värld, både genom sina
barn men också som aktiva föräldrar i föräldraföreningen och
skolrådet, undrar jag vad Gunvi
och Andreas anser vara skolans
viktigaste uppgift?
- Jag tror helt klart att om
man bara har en levande etik
och en tillåtande känslosamhet
så inhämtar barnen också kunskap, säger Gunvi.
Andreas tycker att en av skolans viktigaste uppgifter idag är
att förbereda barnen inför livet.
- Det är viktigare än någonsin. Samhället är inte längre
homogent och skolan speglar
samhället i stort. Då blir skolans
uppgift att förbereda barnen
inför kaoset utanför hemmet.
Avslutningsvis frågar jag vem
som blir ensammast i skolans
värld om inte etik och moralfrågor levandegörs?
- Många klassföreståndare
känns övergivna av skolledningen när det gäller etiska frågor,
säger Andreas och Theresa håller med.
Då säger Gunvi:
- Det måste ju vara barnen!
Det är ju dom som blir lidande
och det är också dom som har
det starkaste rättspatoset.

Så lyckas skolan
Sten Söderberg
Skolan lyckas idag sämre med att ge goda kunskaper, och att hjälpa
barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd, än 1993/94. Det
tycker allmänheten, föräldrarna och lärarna. Det är fler som tycker att
skolan är bra på att förbereda för fortsatta studier, än att rusta för
arbetslivet. Färre tycker det är nödvändigt med etik och moral i skolan än för tre år sedan.

UPPFYLLER SKOLAN SINA
MÅL?

Har vi i Sverige en skola med god kvalitet?
Hur uppfyller skolan egentligen sina mål?
Har skolan blivit bättre eller sämre? Debatten
är livlig just nu, och kvalitet i utbildningen
har blivit ett modeord. Att skolan och dess
kvalitet är en fråga som angår många märks
inte minst ett valår som detta, när skolan står
på dagordningen för de flesta politiska partier. Åsikterna om skolan, hur välgrundade
eller ogrundade de än kan tyckas, påverkar
debatten och politiken i högsta grad. Inte
minst i tider av arbetslöshet och strukturomvandlingar i arbetslivet, när utbildning förs
fram som 90-talets ”Sesam - öppna dig”.

Liksom i den förra skolbildsundersökningen
fick allmänheten, föräldrar och lärare ta ställning till ett tiotal viktiga mål som den svenska
skolan har - mål som uttrycks både i den
nationella skollagstiftningen och i den skolpolitiska debatten. Målen har jag sammanfört
i två grupper, en som avser vad skolan ska ge
eleverna, och en andra grupp som handlar
om skolans uppgifter i, eller som en del av,
samhället:

Egna upplevelser färgar bilden av skolan
I denna inledande artikel om Kvalitet redovisar jag bedömningar av skolan i allmän eller
samhällelig bemärkelse - ”den svenska skolan”. Sådana generella bedömningar är
naturligtvis starkt färgade av egna upplevelser
- och i de följande artiklarna under rubriken
Kvalitet redovisas mer konkreta bedömningar
av den skola man som elev går i, som förälder
skickar sina barn till eller som lärare arbetar i
- ”den egna skolan”. Första delen av min artikel handlar om de övergripande målen för
skolans verksamhet, och i vilken grad människor tycker att dessa mål uppfylls. I en andra
del av artikeln redovisar jag hur man ser på
några av skolans ämnen. Och slutligen tar jag
upp hur människor ser på dagens skola jämfört med den man själv gick i. I samtliga fall,
och så långt möjligt, redovisar jag också hur
uppfattningarna har förändrats över tid.

Att utveckla förmågor och färdigheter
hos eleverna
• Ge goda kunskaper och färdigheter
• Ge eleverna bra självförtroende
• Utveckla elevernas förmåga att samarbeta
med andra

• Uppmuntra nyfikenhet och förmåga att ta
egna initiativ

• Ge träning i att ta ställning i etiska och
moraliska frågor

• Väcka intresse för fortsatt lärande
Skolans samhällsuppgifter
• Ge likvärdig utbildning till alla oavsett kön,
•
•
•

”Min son upplevde två sorters skolor i Sverige,
första i ett helt svenskt område och andra i ett
invandrarområde. Jag tror att det finns stor
skillnad mellan skolor och jag tror att politikerna ska tänka på den saken för alla barn blir en
dag vuxna och kommer att bedöma samhällets
jämlikhet.”
Förälder

•
•
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bostadsort, sociala eller ekonomiska förhållanden
Ge särskilt stöd till de elever som har
svårigheter i skolarbetet
Verka för jämställdhet mellan könen
Förmedla samhällets grundläggande
värden och traditioner
Utbilda för arbetsmarknaden
Utbilda för högre studier

Diagram 3: Skolans måluppfyllelse. Andel av allmänheten som anser att målen är absolut
nödvändiga och andel som anser att skolan lyckas med att uppfylla dem i mycket stor eller
ganska stor utsträckning.
Att utveckla förmågor och
färdigheter hos eleverna
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I vår undersökning fick de svarande först
ange hur viktiga de tycker att målen är, sedan
hur väl de menar att skolan lyckas med att nå
målen.

”absolut nödvändigt” med dem som tycker att
det är ”mycket viktigt”, framstår flertalet mål
som angelägna. Den bild vi fick i den första
skolbildsundersökningen, att de nationella
målen för skolan är djupt förankrade bland
befolkningen, är alltså stabil.

Goda kunskaper viktigast
Skolans allra viktigaste uppgifter är, enligt
den svenska allmänheten, att ge eleverna
goda kunskaper och färdigheter, att ge en likvärdig utbildning och att ge särskilt stöd till
de elever som har svårigheter i skolarbetet.
Två av tre svenskar anser att detta är absolut
nödvändigt (se diagram 3). Mer än hälften
anser att det är absolut nödvändigt att att skolan ger eleverna bra självförtroende och att
den utvecklar deras samarbetsförmåga och
initiativkraft, likaså att skolan verkar för jämställdhet mellan könen. Minst viktig anses
skolans uppgift att utbilda för högre studier,
som var tredje svensk tycker är absolut nödvändig. Att utbilda för arbetsmarknaden
anses jämförelsevis viktigare än att utbilda för
högre studier. Det ska dock sägas, att om man
slår ihop den andel som tycker att ett mål är

Etik och moral mindre viktigt?
Och stabiliteten gäller inte bara synen på skolans mål totalt sett, utan också om vi ser till
hur viktiga de enskilda målen anses vara. Här
har vi vissa möjligheter att jämföra både med
skolbildsundersökningen 1993/94 (Skolverket, 1995 (a)) och med en OECD-undersökning från 1993 (OECD, 1995 och Skolverket, 1995 (b)). OECD-undersökningen
behandlade bl.a. allmänhetens attityder till
skola och utbildning i tolv länder, däribland
Sverige. Praktiskt taget alla skolans mål anses
ungefär lika viktiga - eller mindre viktiga som 1993/94. Det finns dock ett undantag:
Skolans uppgift att träna eleverna i att ta ställning i etiska och moraliska frågor. ”Vikten”
av etik och moral i skolan (beräknat som
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andelen som angivit de två svarsalternativ som
markerar störst vikt) har minskat från 89 procent 1993/94 till 76 procent 1997 - fortfarande en hög andel, men dock en minskning.
Motsvarande förändring i svarsmönstret finns
bland föräldrar men är inte lika tydlig hos
lärare.
Om detta är en reell attitydförändring är
den anmärkningsvärd, med tanke på till
exempel de senaste årens debatt om främlingsfientlighet och mobbning i skolan. Kan
det vara så - hemska tanke - att synen på behovet av ett etiskt förhållningssätt är trendkänsligt? Det kan måhända vara så att åren
1993/1994 var en högkonjunktur för etikdebatten, som också gjorde avtryck i opinionen.
Exempelvis framhöll många företagare, i en
undersökning som SAF gjorde 1993 (SAF,
1994) behovet av etik och moral, som något
som skolan måste ge. Den dåvarande debatten om religionskunskapens vara eller inte
vara som kärnämne i gymnasieskolan, eller
dåvarande skolministern Beatrice Asks tal om
behovet av ”etisk kompass” i skolan, kanske
kan ha gjort avtryck i opinionen. Att behovet
av debatt om skolans roll vad gäller att förmedla ett etiskt förhållningssätt flammar upp
då och då, visar ju den aktuella diskussionen
om elevernas kunskaper om modern historia

i allmänhet och om förintelsen i synnerhet,
en debatt som bland annat statsminister
Göran Persson varit aktiv i.
Partisympatier avgör
Över huvud taget är attityden till vad som är
viktigt för skolan en i hög grad ideologisk
fråga. I vår undersökning från 1997 har vi
möjlighet att med någorlunda säkerhet uttala
oss om attitydskillnader mellan sympatisörer
till de tre största politiska partierna, socialdemokraterna (s), moderaterna (m) och vänsterpartiet (v). (Övriga politiska partier är
alltför glest representerade bland de svarande
i undersökningen för att medge några säkra
uttalanden). Främst är det vänsterpartiets
sympatisörer som i betydligt högre grad än
moderater betonar samhällsmål som likvärdighet och stöd till elever med svårigheter
som absolut nödvändiga för skolan. Ungefär
tre av fyra vänsterpartister och två av tre socialdemokrater tycker att dessa mål är absolut
nödvändiga mot varannan moderat. Men
vänsterpartister fäster också klart större vikt
än socialdemokrater och moderater vid personlighetsdanande mål som självförtroende,
nyfikenhet, etik och moral och skolans uppgift att väcka intresse för fortsatt lärande.
Uppfattningen om hur viktiga skolans mål är,
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beror också i viss mån på kön. Det visar sig
nämligen att kvinnor fäster större vikt vid
samtliga skolans uppgifter, inte bara jämställdhetsmålet vilket kanske var väntat.

för skolan än att den förbereder dem för fortsatta studier. Ska man fortsätta plugga efter
skolan är dock lusten att lära sig mer en viktig
förutsättning, men detta tycker allmänheten
att skolan lyckas sämre med - bara var femte
tycker skolan lyckas bra med att väcka elevernas intresse för fortsatt lärande. Som framgår
av artikeln Lära hela livet - mer nöd än lust?
stämmer detta med elevernas egen uppfattning - endast hälften av eleverna tycker att
skolan ger dem stor lust att lära sig mer senare i livet.
Även synen på hur väl skolan lyckas präglas
av tydliga ideologiska skillnader. Huvudtendensen är att socialdemokrater har en
mer positiv och mindre kritisk syn på måluppfyllelsen än moderater och vänsterpartister. (M)-sympatisörer är de som är mest kritiska till hur väl skolan uppnår kunskapsmålet,
att utbilda för arbetsmarknaden och att förmedla grundläggande värden och traditioner,
medan (v)-sympatisörer är de mest kritiska till
i vilken grad skolan är likvärdig och stödjer
elever som är i behov av det.

Danskar mer nöjda med sin skola
I likhet med den förra skolbildsundersökningen är det slående hur stora skillnaderna
är mellan hur viktiga målen anses vara och
hur väl de svarande anser att skolan uppfyller
målen. Enligt den tidigare nämnda OECDundersökningen från 1993 (OECD, 1995 och
Skolverket (1995 (a)) gör också svenskarna
en betydligt mer kritisk bedömning av skolans förmåga att utveckla betydelsefulla färdigheter och egenskaper, än vad människor i
andra länder gör - exempelvis Frankrike och
Danmark, som ju båda i likhet med Sverige
har en lång och tydlig utbildningstradition.
Varför det är så vet vi inte riktigt. Men mönstret tycks kvarstå 1997. Exempelvis tycker bara
var tredje svensk att skolan lyckas mycket eller
ganska bra med att ge eleverna goda kunskaper och färdigheter och att skolan är likvärdig
för alla elever - medan två tredjedelar som
sagt tycker att dessa mål är absolut nödvändiga.

Sämre måluppfyllelse än för tre år sedan
Skolans måluppfyllelse har, enligt både allmänheten, föräldrar och lärare, försämrats
mellan 1993/94 och 1997 - här har vi möjlighet att göra direkta jämförelser mellan undersökningarna vad gäller sex av de angivna
målen. (Se tabell 2). Alla tillfrågade grupper
gör en mindre positiv bedömning av skolans
måluppfyllelse 1997 vad gäller skolans stöd
till elever med svårigheter - men även vad gäller att ge goda kunskaper och färdigheter och, för lärarnas del, också likvärdighetsmålet. Detta beror också i huvudsak på att andelen som gör en direkt negativ bedömning av
måluppfyllelsen har ökat sedan 1993/94, inte
på att andelen osäkra - de som anger att de
inte vet - har ökat. Snarare är det fler människor som anser sig kunna göra en bedömning
av skolans måluppfyllelse 1997 än 1993/94 och den bedömningen är klart mindre positiv, i synnerhet vad gäller skolans uppgifter att
ge goda kunskaper och färdigheter, och att ge
särskilt stöd till de elever som har svårigheter
i skolarbetet. Men mönstret är genomgående.
Exempelvis gör 1997 fyra av tio föräldrar,
och sex av tio lärare, en uttalat negativ
bedömning av skolans förmåga att stödja elever med svårigheter, andelar som är klart
högre än 1993/94. Var femte svensk gör 1997
en uttalat negativ bedömning av skolans för-

Skolan bra på jämställdhet
Bäst är skolan enligt allmänheten på att verka
för jämställdhet mellan pojkar och flickor,
där fler än fyra av tio tycker att skolan lyckas
mycket eller ganska bra. Sämst lyckas skolan
enligt allmänheten med att träna eleverna i
att ta ställning i etiska och moraliska frågor
(15 %). Liksom i den förra skolbildsundersökningen kan vi alltså se att skolan anses
klara kunskapsmålet bättre än de mer personlighetsdanande uppgifterna - med undantag för samarbetsförmågan, något som skolan
anses lyckas bättre med att utveckla än övriga
personliga eller sociala kompetenser. Att
arbetsgivare gör en likartad bedömning visas
i en mindre avnämarstudie som Skolverket
nyligen gjort (1997 (c)).
Skolan väcker inte allas lust att lära mer
Skolan är enligt allmänheten bättre på att
utbilda för högre studier - var tredje tycker att
skolan lyckas med detta - än för arbetsmarknaden (var femte). Det stämmer dåligt överens med hur viktiga man tycker dessa båda
mål är - att skolan förbereder eleverna för
arbetslivet är ju enligt allmänheten viktigare
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Tabell 2: Andel (%) av allmänhet, föräldrar och lärare som anser att skolan lyckas i mycket stor
eller ganska stor utsträckning. Jämförelse mellan 1993/94 och 1997.
Allmänheten
1993/94 1997

Att utveckla fömågor och
färdigheter hos eleverna
Ge goda kunskaper och
färdigheter
48
Uppmuntra nyfikenhet och
initiativförmåga
31
Ge träning i att ta ställning i
etiska frågor
26
Skolans samhällsuppgifter
Likvärdig utbildning
Särskilt stöd till elever med
svårigheter
Förmedla samhällets
grundläggande värden

Skillnad

Föräldrar
1993/94 1997

Skillnad

Lärare
1993/94

1997

Skillnad

35

-13

52

40

-12

72

54

-18

20

-11

37

31

-6

43

34

-9

15

-11

28

19

-9

36

30

-6

35

30

-5

39

36

-3

54

34

-20

34

21

-13

37

25

-12

34

17

-17

28

23

-5

32

27

-5

51

42

-9

måga att ge goda kunskaper och färdigheter
mot var tionde 1993/94! Att människor har
blivit säkrare i sin bedömning av skolans måluppfyllelse är dock givetvis en ljuspunkt, inte
minst ur demokratisk synvinkel - detta kan
vara ett tecken både på att informationen om
skolans resultat har blivit bättre och att skoldebatten varit livaktig de senaste tre åren.
Särskilt har andelen föräldrar som anger att
de inte vet hur väl skolan lyckas minskat, från
i genomsnitt 13 procent 1993/94 till sex procent 1997. Mest osäkra är allmänhet och föräldrar i sin bedömning av skolans förmåga att
ge träning i etiska och moraliska frågor - nästan var femte svensk (17 %) anser sig inte
kunna ta ställning till detta. Inte minst mot
bakgrund av att uppfattningen om vikten av
etik och moral i skolan tycks ha förändrats,
finns här behov av både information och
debatt! Vad gör skolan för att träna eleverna i
att ta ställning i etiska och moraliska frågor,
och hur framgångsik är den?

att skolan lyckas bra, än i andra åldersgrupper - även om andelen negativa inte har blivit
mindre. Detta kanske ger oss en mer nyanserad bild av hur skolans målupppfyllelse har
utvecklats under de senaste tre åren.
I vilka avseenden är då skillnaden mellan
vikt och måluppfyllelse störst, det vill säga vad
tycker den svenska allmänheten att skolan
lyckas - relativt sett - sämst med? Jo, allra störst
är skillnaden då det gäller skolans uppgift att
ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter i skolarbetet. Detta är troligen uttryck
för en oro för de särskilt behövande elevernas
situation i skolan som vi ser på flera andra
håll i vår undersökning. Nästan lika stor är
skillnaden mellan vikt och måluppfyllelse vad
avser skolans uppgift att ge eleverna ett bra
självförtroende. Dessa båda frågor hör förmodligen ihop - för att kunna utveckla en tilltro till sig själv och sin förmåga krävs ju att
man blir sedd och stöttad.
Lärare missnöjda - stödet otillräckligt
Hur ser det då ut om vi tittar närmare på föräldrarnas och lärarnas uppfattningar? En
jämförelse mellan dessa två grupper visar på
två huvudtendenser, dels att lärare fäster jämförelsevis mindre vikt än föräldrar vid en del
av skolans mål, dels att lärare i de flesta avseenden gör en mer positiv bedömning av hur
bra skolan lyckas uppnå sina mål - en skillnad
som också fanns i 1993/94 års undersökning

Fler unga positiva
I skolbildsundersökningen 1993/94 kunde vi
se att de yngsta, de som är under 26 år och
som därför har den färskaste erfarenheten av
att själva gå i skolan, var mer negativa till hur
väl skolan når sina mål. Det är därför glädjande, och ett viktigt resultat, att så inte är fallet i 1997 års undersökning. Tvärtom finns i
denna åldersgrupp högre andelar som tycker
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(se tabell 3). Det är bara i ett avseende lärare
tycker att skolan lyckas sämre än vad föräldrarna gör, och det är att ge särskilt stöd till
de elever som är i behov av det.
Att lärare fäster mindre vikt än föräldrar
vid skolans uppgifter att ge goda kunskaper
och färdigheter, att utveckla elevernas samarbetsförmåga, samt att utbilda för arbetsmarknaden och för högre studier, framstår som
förvånande. Det kan kanske vara uttryck för
en mer initierad och balanserad syn på skolans många och ibland motstridiga uppgifter
och dess förmåga att lösa dem. Eller kan det i
vissa fall handla om en mer ”individbaserad”
och mindre ”samhällsorienterad” syn på vad
skolan är till för? Störst är skillnaden mellan
föräldrar (samt allmänheten) och lärare just
vad gäller skolans uppgift att utbilda för
arbetsmarknaden - varannan förälder tycker
detta är absolut nödvändigt mot var fjärde
lärare.

dighetsmålet och stödet till elever med svårigheter. Eftersom det är betydligt vanligare med
kvinnliga lärare i grundskolans lägre årskurser, innebär detta också klara skillnader mellan kvinnliga och manliga lärares uppfattningar.
Samarbetsförmåga eftersatt på prestigefyllda
program?
Särskilt lärare som undervisar på gymnasieskolans studieförberedande program, det vill
säga de natur- och samhällsvetenskapliga programmen(NV respektive SP) fäster - relativt
sett - mindre vikt vid sådana mål. Exempelvis
tycker varannan lärare i grundskolans år 1-3
att det är absolut nödvändigt att utveckla elevernas samarbetsförmåga mot var tredje lärare på de studieförberedande programmen.
Motsvarande för vikten av att uppmuntra nyfikenhet och initiativförmåga är tre av fyra lärare i grundskolans år 1-3 mot varannan lärare
på gymnasieskolans studieförberedande program. Lärare på de studieförberedande programmen fäster också större vikt än resten av
lärarkollektivet vid att utbilda för högre studier, och mindre vikt vid att utbilda för arbetsmarknaden.
I några fall finns denna typ av attitydskillnader också hos föräldrarna, om än inte lika
tydligt. Föräldrar till ungdomar som går på
studieförberedande program fäster större

Självförtroende viktigare ju yngre barn
läraren undervisar
Liksom i den förra skolbildsundersökningen
finns klara attitydskillnader mellan lärare till
mål och måluppfyllelse, beroende på årskurs
och skolform. Lärare som undervisar yngre
barn fäster större vikt vid personlighetsdanande mål som självförtroende, nyfikenhet
och samarbetsförmåga, och likaså vid likvär-

Tabell 3: Andel (%) föräldrar och lärare som tycker att målet är absolut nödvändigt
och andel (%) som tycker att skolan lyckas i mycket stor eller ganska stor utsträckning.
Föräldrar
Absolut
Skolan Skillnad
nödvändigt lyckas

Lärare
Absolut
nödvändigt

Skolan Skillnad
lyckas

Att utveckla fömågor och färdigheter hos eleverna
Ge goda kunskaper och färdigheter
Ge eleverna bra självförtroende
Utveckla elevernas förmåga att samarbeta
Uppmuntra nyfikenhet och initiativförmåga
Väcka intresse för fortsatt lärande
Ge träning i att ta ställning i etiska frågor

71
69
59
66
54
44

40
27
46
31
28
19

-31
-42
-13
-35
-26
-25

57
64
45
59
49

54
33
53
34
31

-3
-31
8
-25
-18

Skolans samhällsuppgifter
Likvärdig utbildning
Särskilt stöd till elever med svårigheter
Verka för jämställdhet mellan könen
Utbilda för arbetsmarknaden
Förmedla samhällets grundläggande värden
Utbilda för högre studier

70
72
61
51
41
37

36
25
44
21
27
35

-34
-47
-17
-30
-14
-2

60
64
54
23
36
17

34
17
51
19
42
41

-26
-47
-3
-4
6
24
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vikt vid förberedelsen för högre studier, och
mindre vikt vid samarbetsförmåga och tillgången till särskilt stöd vid behov, än vad
andra föräldragrupper gör. Detta är tankeväckande. Det talas i bland om ”hemmets
läroplan”, och då menar man de värderingar
kring vad som är viktiga kunskaper och mål
för skolan, som finns hos föräldrarna och som
eleverna bär med sig in i klassrummet. Det är
svårt att komma ifrån att många upplever NVoch SP-programmen som de mest prestigefyllda. Om då, för de ungdomar som går på
dessa program, lärarnas och hemmens uppfattning om vikten av till exempel samarbetsförmåga verkar i samma riktning, finns då en
grund för förändring?

ner. Vi ställde ett par frågor till allmänheten,
föräldrar och elever om hur de ser på nio
olika ämnen eller typer av ämnen: Idrott och
hälsa, Estetiska ämnen (musik och bild),
Naturvetenskapliga ämnen som kemi, biologi, fysik och naturkunskap, Engelska, Andra
moderna språk som tyska, franska och spanska, Svenska, Matematik, Samhällskunskap
samt Religionskunskap. Att vi valde just dessa
ämnen beror främst på att vi ville ha ämnen
som förekommer i alla eller de flesta skolformer (bl.a. kärnämnena i gymnasieskolan),
och som praktiskt taget alla elever och föräldrar därmed kommer i kontakt med.
Svenska viktigast
De svarande fick, på liknande sätt som för
skolans mer övergripande mål, svara hur viktigt de tycker det är med bra kunskaper i
ämnet, och i vilken grad de tycker att skolan
ger bra kunskaper i ämnet. De viktigaste
ämnena är enligt allmänheten svenska,
engelska och matematik, i den ordningen (se
diagram 4). Tre av fyra tycker att det är absolut nödvändigt med bra kunskaper i svenska,
och två av tre i engelska och matematik.
Omkring var tredje menar att det är absolout
nödvändigt med bra kunskaper i samhällskunskap och naturvetenskapliga ämnen.
Idrott, andra moderna språk och religionskunskap har mindre stöd och allra minst de
estetiska ämnena, som färre än var tionde
anser det viktigt att ha bra kunskaper i - nästan var tredje tycker faktiskt att det är mindre
viktigt.

Kritiska gymnasielärare
Lärare som undervisar yngre barn tycker
också i allmänhet att skolan uppfyller sina
mål bättre än vad lärare i grundskolans år 7-9
och - i synnerhet - gymnasielärare gör, också
det en tendens som känns igen från vår förra
undersökning. Fler än sex av tio lärare i
grundskolans år 1-6 tycker att skolan lyckas
bra med att ge goda kunskaper och färdigheter mot fyra av tio gymnasielärare. Var femte
gymnasielärare tycker faktiskt att skolan lyckas dåligt med att nå sitt kunskapsmål, mot
endast var tjugonde lärare i grundskolans år
1-6. Vi vet inte om detta kanske är ett uttryck
för en kritisk syn från gymnasielärarnas sida
på grundskolan, på de egna förutsättningarna att nå målen, eller kanske både och.
Oavsett orsaken, är denna skillnad i bedömning mellan lärargrupper oroväckande i sig,
men än mer oroande är att skillnaden har
ökat rejält sedan 1994. Och det beror i första
hand på att gymnasielärarna 1997 är betydligt
mer kritiska till i vilken grad skolan uppnår
sitt kunskapsmål, än för tre år sedan.

Idrott mindre viktigt?
Denna bedömning av hur viktiga ämnen är,
är i stort sett oförändad då vi jämför med den
tidigare nämnda OECD-undersökningen från
1993. Alltså en mycket stabil syn på vilka
ämnen som är viktiga i skolan. Av OECD:s
undersökning framgår, att svenskar fäster
mindre vikt vid estetiska ämnen än i många
länder och mer vikt vid samhällskunskap.
Den stabila synen på vad som är viktigt att ha
kunskaper i gäller dock inte ett ämne: Idrott
och hälsa. År 1993 tyckte 30 procent att det
var absolut nödvändigt med goda kunskaper i
Idrott och hälsa, men 1997 bara hälften så
många. Andelen som tycker att idrott inte är
viktigt har också ökat från 13 procent 1993 till
22 procent 1997. Varför denna förändrade
syn? Idrottsämnet fick ju i de nya timplanerna
för grundskolan ett minskat timantal, ett

”Våra politiker tar icke ansvaret att leva upp
till i första hand läroplanen. Jag tvekar ej att
använda ordet katastrof ty det är ändå våra
ungdomar som måste få en så god utbildning
att de kan ta över Sverige och styra vårt land in
i en så bra framtid som möjligt.”
Lärare

SKOLANS ÄMNEN
Skolans och läroplanens mål konkretiseras ju
i olika skolämnen, styrda av kurs- och timpla-
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Diagram 4: Andel av allmänheten som anser att goda kunskaper i ämnena är absolut
nödvändiga och andel som anser att skolan lyckas ge goda kunskaper i ämnena i mycket
stor eller ganska stor utsträckning.
Svenska

Engelska

Matematik

Samhällskunskap

Naturvetenskapliga ämnen

Idrott

Andra moderna språk

Absolut
nödvändigt

Religionskunskap

Skolan lyckas i
mycket eller
ganska stor
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beslut som föranlett åtskillig debatt de senaste åren och som nyligen, hösten 1997, har
ändrats (se prop. 1997/98:6; 1997/98:UbU5;
SFS 1997:1212) - men som alltså kan tyckas ha
stöd i folkopinionen. Å andra sidan är både
idrottsämnet som sådant, och god fysik och
bra hälsa, något som tillmäts stor vikt av
många arbetsgivare, vilket bland annat visas i
ett par mindre avnämarstudier som
Skolverket gjort (Skolverket, 1995 (c) och
1997 (c)).

enligt allmänheten med engelska - sju av tio
tycker att skolan lyckas mycket eller ganska
bra med att ge goda kunskaper i engelska, en
bedömning som också överensstämmer med
resultat från de nationella utvärderingar och
betygsuppföljningar som gjorts av elevers
ämneskunskaper i grund- och gymnasieskolan. (Se exempelvis Skolverket, 1997 (a), och
SOU 1997:107). Vad gäller engelska kanske
dock frågan kan resas hur mycket som är skolans förtjänst - något som vår undersökning
inte kan ge svar på.

Skolan lyckas bäst med engelska
Jämfört med skolans mer övergripande mål,
tycker allmänheten att skolan lyckas bättre
med att ge goda ämneskunskaper. Detta är
också en bild som stämmer överens med
OECD-undersökningen från 1993. Vi såg tidigare att bara var tredje tycker att skolan lyckas bra med att ge goda kunskaper och färdigheter. Om man ser till enskilda ämnen blir
bilden något ljusare och framför allt mer
nyanserad. I medeltal för de skolämnen som
bedömts, tycker fyra av tio att skolan lyckas
bra - men det är stora skillnader mellan
enskilda ämnen. Allra bäst lyckas skolan

Var femte vet inte om skolan lyckas med
moderna språk
I två av de ämnen som bedöms som viktigast,
svenska och matematik, är det dock bara
varannan svensk som tycker att skolan lyckas
bra med att ge goda kunskaper. I genomsnitt
var tionde kan inte heller bedöma hur väl skolan lyckas med att ge goda ämneskunskaper.
För engelska, svenska och matematik, de
ämnen som de flesta anser viktigast och i vilka
det till exempel förekommer nationella prov,
är andelen som svarar ”vet inte” lägst (sju procent), för de övriga ämnena är andelen
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högre. Var femte kan exempelvis inte bedöma
hur skolan lyckas med att ge goda kunskaper
i andra moderna språk än engelska, och var
åttonde kan inte göra det för de naturvetenskapliga ämnena. Detta måste ställas mot att
det borde vara både möjligt, och ur demokratisk synvinkel viktigt, att se till att sådan information förmedlas till alla intresserade i samhället. En uppfordring för alla som sysslar
med utvärdering av skolans verksamhet.
Hur ser då eleverna själva på de olika
ämnena? I tabell 4, som avser grundskolans år
7-9 och gymnasieskolan, kan vi se att elevernas bedömning skiljer sig från föräldrarnas
på flera sätt. Allmänt sett gäller att eleverna
inte alls fäster lika stor vikt vid de olika ämnena som föräldrar och allmänhet. Exempelvis
tycker bara en av tre elever att det är absolut
nödvändigt att skolan ger goda kunskaper i
engelska, mot två av tre föräldrar. Och medan
tre av fyra föräldrar tycker detsamma om
svenska, så gör bara en av fyra elever det!
Även eleverna tycker dock att engelska, svenska och matematik är de viktigaste ämnena,
men engelska menar de är viktigast. Nästan
lika många elever - var femte - tycker det är
absolut nödvändigt med goda kunskaper i
Idrott och hälsa som i Matematik - en påfallande skillnad jämfört med de vuxnas syn på
idrottens betydelse.

ämneskunskaper, än vad föräldrarna har. I
genomsnitt, för de nio ämnena tycker tre av
fyra elever att skolan ger dem goda kunskaper
- för engelska, matematik och svenska är den
genomsnittliga andelen så hög som 85 procent. En avsevärd skillnad mot den bedömning som de vuxna gör. En befogad fråga är
då förstås om elevernas positiva uppfattning
av skolans resultat mer är ett uttryck för den
bild man har, eller i vart fall vill ge, av sig själv
och sin egen förmåga, snarare än av hur skolan fungerar. Om man jämför olika elevgruppers syn på hur väl skolan lyckas med att ge
dem goda kunskaper i ämnen med till exempel betygsmedelvärden för motsvarande
grupper (se till exempel Skolverket, 1997
(b)) framstår sambandet som svagt - vilket
leder till två funderingar: Dels att man bör
vara försiktig med att dra slutsatser om faktiska studieresultat utifrån skattningar av den
egna förmågan - eller vice versa. Dels att man
kan fundera över vilket av de två som är mest
”verkligt”: Säger betyg mer om vilka kunskaper man har, än den egna uppfattningen om
vilka kunskaper man har fått? Det är inte självklart.
De flesta kärnämnen lika viktiga för alla
Med tanke på debatten om gymnasiereformen och införandet av kärnämnen för alla
elever, kan det också vara viktigt att se om det
finns några skillnader i synen på ämnenas vikt
mellan elever på de studieförberedande programmen och programmen med yrkesämnen. Skillnaderna är förvånansvärt små. För

Elever och föräldrar ser olika på hur skolan
lyckas
Eleverna har också en betydligt mer positiv
syn på hur skolan lyckas med att ge dem goda

Tabell 4: Andel (%) elever och föräldrar som tycker att det är absolut nödvändigt att skolan ger
bra kunskaper i ämnet och andel (%) som tycker att skolan lyckas mycket eller ganska bra med
att ge bra kunskaper i ämnet. Grundskolan år 7-9 och gymnasieskolan
Elever
Absolut
nödvändigt

Engelska
Svenska
Matematik
Idrott
Samhällskunskap
Andra moderna språk
Naturvetenskapliga ämnen
Religionskunskap
Musik, Bild

31
24
21
18
12
11
10
5
5

Skolan
lyckas

Skillnad

82
87
85
77
77
60
72
61
61

51
63
64
59
65
49
62
56
56
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Föräldrar
Absolut
nödvändigt

65
75
63
17
36
16
26
8
7

Skolan
lyckas

Skillnad

73
58
57
35
50
44
45
30
29

8
-17
-6
18
14
28
19
22
22

Diagram 5: Andel av föräldrar och allmänhet som anser att dagens skola är
bättre/varken bättre eller sämre/sämre än den skola de själva gick i.

Föräldrar
1969

1987

1993/94
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1987
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Andel i %
Sämre

Varken bättre eller sämre

flertalet kärnämnen, till exempel svenska,
matematik, idrott, religionskunskap och estetiska ämnen, tycker eleverna att de är lika viktiga - eller oviktiga - oavsett programtyp.
Elever på de studieförberedande programmen värdesätter dock engelska i högre grad
liksom naturvetenskapliga ämnen och andra
moderna språk - men de båda senare är ju
karaktärsämnen på dessa program. Skolbildsundersökningen ger alltså inget stöd för att
tro att elever på yrkesprogrammen generellt
sett skulle värdera vikten av de mer ”teoretiska” kärnämnena lägre.

Bättre

dagens skola jämfört med den man själv gick
i? Den fråga vi ställde om detta gör det möjligt att jämföra med inte bara skolbildsundersökningen 1993/94 utan också med undersökningar från 1969 och 1987 (SÖ, 1988).
I 1997 års undersökning tycker drygt tre av
tio bland allmänheten, och fyra av tio föräldrar, att dagens skola är bättre än den man
själv gick i (se diagram 5). Detta är något
färre än vid årsskiftet 1993/94, då den förra
skolbildsundersökningen genomfördes. På
motsvarande sätt är det flera nu än 1993/94,
som tycker att dagens skola är sämre än den
de själva gick i. Drygt var tredje - både bland
allmänheten och föräldrarna - uppfattar
dagens skola som sämre, mot var femte
1993/94.

DAGENS SKOLA - OCH
GÅRDAGENS

Bättre nu än för tio år sedan
Att andelen som tycker att dagens skola är
sämre har ökat, känns inte så förvånande
med tanke på vad vi tidigare sett om vad man
tycker om skolans måluppfyllelse. Ändå kan
inte förändringen betecknas som dramatisk,

Människor använder många olika referensramar när de formar sin åsikt om skolan. Att
erfarenheterna av den egna skoltiden är
mycket viktiga vet vi sedan den förra skolbildsundersökningen. Hur ser man då på
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framför allt inte om man jämför med den synnerligen negativa bild som allmänheten och
föräldrarna hade av 1987 års skola vid den
motsvarande mätning som då gjordes. Jämför
då också med den mycket positiva syn på skolan som föräldrarna hade 1969, de stora skolreformernas och utbildningsexpansionens
tid. År 1987 var andelen som tyckte att (den
dåvarande) skolan var sämre än den egna
mer än 10 procentenheter högre än nu, tio år
senare! Detta är en nyttig tankeställare, eftersom debatten om skolans problem i mitten på
80-talet knappast präglades av de frågor som
nu står på dagordningen, om nedskärningar,
stora klasser och utslagning av svaga. Snarare
var det frågor om centralstyrning, bristande
effektivitet och brister i skolans resultat som
ventilerades i debatten för tio år sedan - då
synen på skolans kvalitet alltså hade en bottennotering bland befolkningen, så vitt vi kan
bedöma.
Att politisk ideologi präglar ens bild av skolan har vi tidigare sett, och det kommer också
till starkt uttryck hur man ser på dagens skola
jämfört med den egna. Över hälften av socialdemokraterna tycker att dagens skola är
bättre än den egna mot bara var tredje moderat och vänsterpartist. Var tredje (m)- och (v)sympatisör tycker att dagens skola är sämre,
mot var femte (s)-sympatisör.
Sist men inte minst är det värt att uppmärksamma de yngstas inställning. Åldersgruppen 18 - 25-åringar har ju gått i skolan
relativt nyligen, och de tycker i betydligt
högre grad än äldre att dagens skola är sämre
än den de själva gick i. Uppenbarligen tycker
många unga människor i dag att skolan har
försämrats snabbt under de senaste åren.

rarna, och lärarna. Lärarna menar också att
likvärdigheten har försämrats. Samtidigt vet
idag fler föräldrar - och också fler bland allmänheten - vad de tycker om skolans måluppfyllelse.
Att svenskarna är ett folk som är mycket kritiskt till sin skola framgår av internationella
jämförelser. Men det är också värt att notera
att människor för tio år sen, under 1980-talets
högkonjunktur med gott om resurser, hade
en mer kritisk syn på skolan än idag.
Samtidigt är uppfattningen om vad som är
viktigt i skolan, både vad gäller övergripande
mål och enskilda ämnen, mycket stabil åtminstone så långt vid nu kan bedöma det.
Ett par undantag finns det dock: Under de
senaste tre åren tycks det som om betydelsen
av etik och moral har minskat något, likaså
vilken vikt man fäster vid idrottsämnet i skolan.
Men det är stora skillnader i hur viktiga
olika skolämnen anses vara. De flesta är överens om att svenska, engelska och matematik
är viktigast, medan religionskunskap och estetiska ämnen väger betydligt lättare bland
både allmänheten, föräldrar och elever.
Samtidigt kan vi inte se några direkta tecken
på att eleverna på gymnasieskolans program
med yrkesämnen tycker att de ”teoretiska”
kärnämnena är mindre viktiga, än vad deras
kamrater på de studieförberedande programmen gör. Något som är värt att ta till sig då
man diskuterar gymnasiereformen och hur
skolan har förändrats under de senaste åren.
Skolan är ett politiskt/ideologiskt ”hett”
område, och vi kan se att det finns klara skiljelinjer i inställningen till vad som är viktigt i
skolan, men också till hur väl skolan lyckas,
mellan sympatisörer till de tre största politiska partierna. De som sympatiserar med oppositionspartierna (m) och (v) är, i olika avseenden, mer kritiska till hur skolan fungerar
än vad (s)-sympatisörer är.
Bilden av hur skolan lyckas uppfylla sina
mål visar, enligt allmänheten, föräldrar, elever och lärare, på större brister än 1993/94.
En varningssignal till ansvariga på alla nivåer,
men det är en varning som inte bara handlar
om skolans tillstånd utan också om vilka frågor som diskuteras i skoldebatten. Skolans
mål och uppgifter är viktiga och djupt förankrade i befolkningen, det visar vår undersökning, likaså att uppfattningen om skolans kvalitet i hög grad är en politisk-ideologisk fråga.
Det borde därför vara ett ansvar för alla som
är engagerade i skolfrågor - inte minst politi-

DEBATT OM SKOLAN
VIKTIG
För att sammanfatta: i den förra skolbildsundersökningen från 1993/94 kunde vi se att
den svenska skolan i allmänhetens ögon har
klara brister i måluppfyllelse, åtminstone sett
i relation till den breda samhällsförankring
som de nationella målen för skolan har. Och
att döma av 1997 års undersökning har det
inte blivit bättre. Både skolans förmåga att ge
goda kunskaper och färdigheter, och att särskilt stödja barn och ungdomar som har
behov av det, har försämrats under de senaste tre åren enligt både allmänheten, föräld36

ker och media - att också se till, och informera om, skolans kvaliteter och positiva resultat.
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Trots hårdnande klimat trivs elever
och lärare i skolan
Camilla Fjellström
I huvudsak trivs elever och lärare på skolorna och de allra flesta elever, lärare och föräldrar tycker att skolan är en trygg miljö. Men klimatet hårdnar och problem med våld, mobbning och rasism ökar. Det
visar den senaste skolbildsundersökningen.
Skolan är en av våra allra största arbetsplatser.
Den omfattade sammanlagt drygt 1 268 000
elever i grundskolan och gymnasieskolan och
drygt 117 000 lärare i samma skolformer läsåret 1996/97. För att dessa elevers och lärares
miljö ska stimulera till lärande krävs inte bara
en acceptabel fysisk arbetsmiljö. En fungerande social miljö med ett bra samspel på skolan
är minst lika viktigt.

vi från de symptom på ett dåligt socialt klimat
som nämnts ovan: frånvaro, bristande engagemang och stress och sammanfattar i punktform några svar hämtade ur artiklarna i rapporten (uppgifterna gäller grundskolans år
7-9 och gymnasieskolan där inte annat anges):
- sju procent av eleverna uppger att de är
borta från skolan utan lov mycket eller ganska
ofta
- en av tio elever uppger att det sällan eller
aldrig är meningsfullt att gå i skolan
- av eleverna tycker sju procent att endast
några få av lärarna är engagerade i det ämne
de undervisar i
- 26 procent av gymnasieeleverna skulle
absolut eller kanske hellre vilja jobba än att gå
i skolan om de kunde få ett jobb
- av lärarna uppger tre av tio att elevernas
intresse och engagemang för skolarbetet minskat under de senaste tre åren
- en fjärdedel av eleverna känner sig alltid
eller oftast stressade i skolan
Av svaren ovan kan vi konstatera att det är
en ansenlig grupp av elever och lärare som
visar tecken på brister i skolans sociala miljö.
Även om merparten av eleverna och lärarna
uppger att de trivs bra i skolan kan vi se en
viss minskning i andelen sedan förra skolbildsundersökningen. Vi kan konstatera att
den sociala miljön och förutsättningarna för
en bra tid i skolan för alla elever och lärare
borde kunna förbättras.
För att nyansera frågan om den sociala miljön ytterligare redovisas nedan ett flertal frågor ur undersökningen som rör skolans klimat. I texten redovisas svar från samtliga elever, lärare och föräldrar där inget annat
anges. Det är viktigt att komma ihåg att det
endast är elever i grundskolans år 7-9 och
gymnasieskolan som besvarat enkäten, vilket

Skolans livsmönster smittar
Men det finns också en annan aspekt av den
sociala miljön i skolan än den som direkt skapar förutsättningar för inhämtande av kunskaper. Den sociala miljön ingår som en av
skolans uppgifter i form av förmedling av
normer och värderingar för demokrati, jämlikhet och rättvisa. Enligt Hägglund (1995)
har skolan en omätligt stor betydelse som
grogrund för barns och ungdomars utvecklande av god social kompetens. Skolans sociala miljö blir en förebild för samhället och de
livsmönster man lär sig där tar man med sig
ut i vuxenlivet.
Vad kännetecknar då en god social miljö
eller ett gott klimat, som man brukar benämna det? Med ett gott klimat menas en öppen
och rak kommunikation, där var och en vågar
framföra sina åsikter och behov. Samtliga
respekteras och det finns en stor tolerans för
oliktänkande och de som ser annorlunda ut.
Symptomen på ett dåligt socialt klimat kan till
exempel vara frånvaro, bristande engagemang och stress.
Brister i skolans sociala miljö
Om vi tar pulsen på den sociala miljön i skolan genom de elever och lärare som har svarat i skolbildsundersökningen 1997 ser vi att
majoriteten, åtta av tio, elever och lärare trivs
mycket eller ganska bra i skolan. Nedan utgår
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betyder att vi inte kan uttala oss om elevers
situation i grundskolans år 1-6. Föräldrarnas
bedömning av skolans sociala miljö är i flera
fall mindre positiv än elevernas och lärarnas.
Det betyder inte att de är mer negativa, snarare att de inte kan eller vill ta ställning - de
saknar helt enkelt kunskap om skolans sociala miljö.

möts av respekt från eleverna jämfört med en
av tjugo bland de mer erfarna lärarna.
Av elever och föräldrar är det ungefär hälften som uppger att det oftast är lugnt på lektionerna. Andelen föräldrar som tycker att
det oftast verkar vara lugnt på lektionerna har
minskat sedan den förra skolbildsundersökningen. I Barnombudsmannens undersökning av elever i årskurs 4 (1997 (b)) uppger endast två femtedelar av eleverna att det
är lugnt på lektionerna.

Fler trygga - men inte alltid lugn och ro
I de båda skolbildsundersökningarna ställdes
en övergripande fråga om tryggheten i skolan. Den visar att ungefär nio av tio elever,
lärare och föräldrar känner sig lugna och
trygga när de är, respektive när deras barn är,
i skolan (se tabell 5). Andelen föräldrar som
känner sig lugna och trygga när deras barn är
i skolan har ökat från 81 till 87 procent sedan
förra skolbildsundersökningen.
Nästan sju av tio elever och lärare uppger
att det är en positiv anda och god sammanhållning på skolan (se tabell 6), men man kan
se en svag tendens till minskning sedan förra
skolbildsundersökningen. I grundskolans år
1-3 har man den bästa skolandan och sammanhållningen, det är både föräldrar och
lärare eniga om.

”Fler vakter på rasterna för att hålla reda på
vilda elever skulle vara bra.”
Elev

Stökigast raster i grundskolans senare år
Andelen elever som tycker att det är lugnt på
rasterna är något större än andelen som tycker att det är lugnt på lektionerna. Andelen
pojkar som tycker att det är lugnt på rasterna
är något större än andelen flickor. Vad det
här resultatet betyder är beroende av hur frågan tolkas, vill eleverna ha ”lugna” raster?
Om man jämför svaren mellan grundskolans
år 7-9 och gymnasieskolan ser man att elever,
föräldrar och lärare uppger att det är mindre
lugnt på rasterna i grundskolans år 7-9 än i
gymnasieskolan (se diagram 7). Sedan förra
skolbildsundersökningen har det skett en
minskning av andelen lärare som tycker att
det är lugnt på rasterna, 65 procent i denna
jämfört med 75 procent i förra undersökningen. Bland elever och föräldrar är andelen oförändrad.

Rutinerade lärare skapar lugna lektioner
Majoriteten av lärarna tycker att det oftast är
lugnt på de egna lektionerna (se diagram 6).
Det är färre bland dem som arbetar som lärare under sina första år och de som inte är
behöriga som tycker att deras lektioner är
lugna. Sannolikt beror det på att de nya lärarna ännu inte har samma auktoritet som de
som undervisat ett tag. Resultatet på frågan
om lärarna tycker att de blir bemötta med
respekt från eleverna tyder på detta. Av de
nya lärarna uppger en av tio att de oftast inte

Fler lärare ser mer mobbning
Det finns många orsaker till varför människor
inte trivs med varandra, men det ligger i vårt
ansvar att inte behandla varandra illa, oavsett

Tabell 6: Andel (%) elever, lärare och föräldrar
som instämmer/inte instämmer i att det är en
positiv anda och god sammanhållning på skolan.

Tabell 5: Andel (%) elever, lärare och föräldrar
som instämmer/inte instämmer i att det för det
mesta är lugnt och tryggt i skolan.

Elever*)
Lärare
Föräldrar

Instämmer

Instämmer
inte

Vet inte

91
88
87

6
10
9

3
2
4

Elever*)
Lärare
Föräldrar

Instämmer

Instämmer
inte

67
67
64

20
25
19

*) Endast elever i grundskolan år 7-9 och
gymnasieskolan.

*) Endast elever i grundskolan år 7-9 och gymnasieskolan.
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Vet inte

13
7
17

Diagram 6: Andel elever, föräldrar och lärare som instämmer/inte instämmer i att
det är lugnt på lektionerna.
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Diagram 7: Andel elever, föräldrar och lärare som instämmer/inte instämmer i att
det är lugnt på raster och håltimmar.
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Tabell 7: Andel (%) elever, lärare och föräldrar, som instämmer/inte
instämmer i att mobbning är ett stort problem på skolan.

Samtliga elever*)
Elever i grundskolan år 7-9
Samtliga lärare
Lärare i grundskolan år 7-9
Samtliga föräldrar
Föräldrar till elever i
grundskolan år 7-9

Instämmer

Instämmer
inte

Vet inte

10
13
8
11
14

75
75
85
81
62

15
12
7
8
24

20

57

24

*) Endast elever i grundskolan år 7-9 och gymnasieskolan.

vad vi tycker om varandra. Uttrycket mobbning används för många olika typer av kränkande behandling eller bemötande. När man
talar om mobbning menar man beteenden
som präglas av grov respektlöshet, vilka skadar människors integritet och hälsa, beteenden som bryter mot vedertagna heders- och
moralregler för hur människor bör bemöta
varandra.
Nästan en tredjedel av lärarna uppger att
de sett ett ökat problem med våld, mobbning
och rasism i skolan under de senaste tre åren
(se diagram 8). Problemen upplevs i störst
utsträckning ha ökat på grundskolans år 7-9
och i storstäderna. Hälften av lärarna upplever att det finns ett ökat problem med bristande etik och moral på skolan (se diagram
9). Andelen är större bland lärarna i grundskolans år 7-9 än i gymnasieskolan.

stort problem på den skola där de går, något
fler i grundskolans år 7-9 och något färre i
gymnasieskolan (se tabell 7). Mobbning uppges vara ett större problem av de elever som
bor i stad och tätort än de som bor i glesbygd.
En något större andel föräldrar än elever
menar att mobbning är ett stort problem på
barnets skola. En fjärdedel av de föräldrar
som är födda i ett annat land än Sverige uppger att mobbning är ett stort problem på barnets skola.
Knappt var tionde lärare uppger att mobbning är ett stort problem på skolan, något fler
i grundskolans år 7-9 och något färre i gymnasieskolan än i grundskolans år 1-6. Sedan
skolbildsundersökningen 1993/94 har det
skett en ökning i andelen elever och lärare
som tycker att mobbning är ett stort problem
på skolan (se tabell 8).

Var fjärde förälder med invandrarbakgrund
oroas av mobbning
En av tio elever tycker att mobbning är ett

Var sjunde elev inblandad i mobbning
Undersökningar har visat att så många som
en av sju elever är inblandade i mobbning,
som mobbningsoffer eller mobbare (se von
Schéele, 1993). Därutöver kan man tänka sig
att det finns en ganska stor grupp med passiva mobbare, det vill säga åskådare som inte
ingriper och som vänder sig bort när den
mobbade vill ha hjälp. I Barnombudsmannens undersökning av elever i årskurs
fyra (1997 (b)) uppger 14,5 procent av eleverna att de varit utsatta för mobbning och
sju procent att de varit med och mobbat
andra under läsåret. Enligt Barnombudsmannen (1997 (a))är det under ett år ungefär 100 000 elever som mobbas i skolan. Av
dessa fångar man bara upp en del i en studie
som skolbildsundersökningen, med nedslag
vid ett tillfälle.

Tabell 8: Andel (%) lärare och elever som instämmer/inte instämmer i att mobbning är ett stort
problem på skolan. Jämförelse mellan 1993/94
och 1997.
Instämmer

Instämmer
inte

Elever 1993/94
1997

8
10

79
75

Lärare 1993/94
1997

6
8

87
81

42

Diagram 8: Hur anser lärare att problem med våld. mobbing och rasism i deras skola
förändrats de senaste tre åren?
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Diagram 9: Hur anser lärare att problem med bristande etik och moral i deras
skola förändrats under de senaste tre åren?
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Enligt skolbildsundersökningen är det två
procent av eleverna i grundskolans år 7-9 och
gymnasieskolan som känner sig mobbade
eller utsatta av andra elever i skolan, lika
många som i förra undersökningen. Två procent i skolbildsundersökningen motsvarar på
nationell nivå sammanlagt drygt 12 000 elever
i grundskolans år 7-9 och i gymnasieskolan.
Det är alltså många elever som upplever att
de inte har kontroll över sin situation och
känner sig utestängda från gemenskapen.
Innebörden av detta är att skolan av många
upplevs som en osäker och otrygg plats, en
plats där konformitet är påbjuden.

bade av sina lärare än elever födda i Sverige?
Enligt Lahdenperä (1997), som studerat lärares behandling av elever med invandrarbakgrund och skolsvårigheter, diskrimineras
invandrareleverna ofta av sina lärare.
Antingen genom att invandrarelevernas
språksvårigheter ses som ett problem, eller
genom att lärarna har ett etnocentriskt synsätt, där en elev ur den svenska medelklassen
utgör normen för alla elevers behov.
”Jag skulle vilja att lärarna kunde ta upp problem med bråkiga klasser och få hjälp att lösa
detta utan att själva bli bedömda att inte klara
av situationerna. Det borde vara helt normalt
att få sådan hjälp.”
Förälder

Fler mobbade av sina lärare än av andra
elever
Fyra procent av eleverna uppger att de känner sig mobbade eller utsatta av någon av sina
lärare - dubbelt så många som de som känner
sig mobbade av andra elever. Att elever känner sig utsatta för mobbning från sina lärare
är något man ganska nyligen fått upp ögonen
för. En norsk studie av lärares mobbning av
elever är gjord av den svenske psykologiprofessorn Dan Olweus (1996). Studien grundar
sig på uppgifter från 1985 om 2 400 elever i
årskurserna 6-9. I studien fann man att ungefär tio procent av lärarna mobbar elever med
hånfulla omdömen och kränkande tilltal och
att två procent av eleverna drabbas.

Problemet med rasism och kränkande behandling i skolorna har nyligen lett till en förändring i skollagen (SFS 1997:1212), som
innebär att den som verkar i skolan särskilt
aktivt ska motverka alla former av kränkande
behandling såsom mobbning och rasistiska
beteenden.
Gymnasieskolan sämre på att hantera
mobbningsproblemen
Gör man då någonting på skolan för att förhindra mobbning eller blundar man för problemet? Av resultaten i skolbildsundersökningen att döma pågår det arbete. Hälften av
de elever som uppger att de känner sig mobbade eller utsatta av andra elever på skolan
menar att skolan gör mycket för att förhindra
mobbning (se tabell 9).
Det är en ganska tydlig skillnad i uppfattningen hos elever, föräldrar och lärare av hur
mycket de tycker att skolan gör för att
förhindra mobbning mellan grundskolan och
gymnasieskolan. (En stor andel av föräldrarna uppger att de inte vet.) Det är betydligt

Invandrarelever utsatta
Av de elever som är födda i ett annat land
uppger var tionde att de känner sig mobbade
eller utsatta av någon av sina lärare. Vilket
överensstämmer med att det också är en större andel av föräldrarna som är födda i ett
annat land som uppger att barnets skola har
stora problem med mobbning. Vad beror det
då på att en större andel av eleverna som är
födda i ett annat land upplever sig som mob-

Tabell 9: Andel (%) elever och lärare som instämmer/inte instämmer
i att man på skolan gör mycket för att förhindra mobbning.
Elever:
-grundskolan
år 7-9
Instämmer
Instämmer inte
Vet inte

66
19
16

-gymnasieskolan

36
27
37

44

Lärare:
-grundskolan
år 7-9
77
16
7

-gymnasieskolan

45
28
27

Tabell 10: Andel (%) elever, lärare och föräldrar som instämmer/inte instämmer i att man kan föra fram
kritik på skolan utan att bli drabbad.
Instämmer

Elever*):
Föräldrar:
Lärare:

Du kan säga ifrån om sådant Du tycker är fel
utan att behöva lida för det
Du kan kritisera skolan utan att det drabbar ditt barn
Du kan kritisera förhållandena på skolan
utan att det drabbar Dig själv
Föräldrarna kan kritisera förhållanden i skolan
utan att det drabbar deras barn
Eleverna kan kritisera förhållandena på skolan
utan att det drabbar dem själva

Instämmer
inte

Vet inte

78
45

13
12

9
43

76

5

20

57

27

16

80

6

13

*) Endast elever i grundskolan år 7-9 och gymnasieskolan

fler som tycker att man arbetar mycket mot
mobbning i grundskolan än i gymnasieskolan, trots att lika stora andelar i de båda skolformerna anser sig vara utsatta. Detta stämmer väl med vad man funnit vid en undersökning om vad rektorerna i grundskolan
och gymnasieskolan gör mot mobbning. Av
rektorerna vid gymnasieskolor är det bara en
bråkdel som arbetar med mobbningsproblemet (Skolverket, 1997 (a)).
Sedan förra skolbildsundersökningen kan
man se en tendens till en ökning i andelen
lärare som tycker att skolan gör mycket för att
förhindra och motarbeta mobbning. Att det
är 16 procent av lärarna som inte instämmer
i att skolan gör mycket för att förhindra
mobbning är anmärkningsvärt, eftersom
både skollag och läroplan ställer krav på att
skolan ska motverka trakasserier och kränkande behandling.

behandlade av lärare eller andra vuxna på
skolan. Majoriteten av lärarna uppger att de
för det mesta möts av respekt från eleverna
och deras föräldrar. Dock har 17 procent av
samtliga lärare under det senaste året blivit
utsatta för våld, hot, eller trakasserier av
någon på sin arbetsplats, oftast av elever, men
även av övrig personal. Det är framförallt lärare i grundskolans år 7-9 och i storstäder som
uppger att de blivit utsatta. Detta kan jämföras med en rapport från Arbetsmiljöinstitutet
(1993), i vilken nio procent av lärarna uppger
att de trakasserats i skolan någon gång under
de senaste två åren. Det verkar alltså som om
det har skett en ökning av våldet i skolan, vilket även lärarna uppger på frågan om de sett
ett ökat problem med våld, mobbning och
rasism i skolan under de senaste tre åren.
Fritt fram att säga sin mening?
Att kunna framföra kritik är ett bra mått på
den sociala miljön. Läsåret 1996/97 är det
fyra av fem elever som tycker att de kan säga
ifrån utan att behöva lida för det (se tabell 10).
Detta överensstämmer med lärarnas uppfattning. En mindre andel av gymnasielärarna,
72 procent, menar att det är möjligt för eleverna att föra fram kritik utan att det drabbar
dem, jämfört med 83 procent av lärarna i
grundskolan.
En stor andel föräldrar har svarat att de
inte vet om de kan kritisera skolan utan att
det drabbar deras barn. Det är tolv procent av
föräldrarna som tycker att de inte kan kritisera skolan utan att det drabbar deras barn.
Detta överensstämmer inte riktigt med lärar-

Respekt är en fråga om demokrati
Hälften av lärarna upplever att det finns problem med bristande etik och moral på skolan.
Hur bemöter man då varandra på skolan?
Visar elever och lärare respekt för varandra?
Frågan om respekt liksom frågan om möjligheten att framföra kritik är viktiga frågor, inte
minst eftersom de har en direkt koppling till
skolans jämlikhetssträvanden och demokratiska mål.
Även lärarna utsatta
Åtta av tio elever uppger att de för det mesta
möts med respekt av vuxna i skolan, men 15
procent uppger att de ofta känner sig orättvist
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nas uppfattning av vilka endast fem procent
menar att föräldrarna inte kan kritisera förhållandena i skolan utan att det drabbar
deras barn. Kanske är det så att föräldrarna är
överdrivet rädda för att deras kritik ska drabba barnets skolgång. Av de föräldrar som uppger att de har försökt påverka/förändra skolan är det 14 procent som menar att de inte
kan framföra kritik till skolan utan att det
drabbar deras barn.

lärare som uppger att de inte kan kritisera
förhållandena på skolan utan att det drabbar
dem själva. Man kan fråga sig hur detta påverkar skolans sociala klimat?
På frågan om föräldrarna tycker att läraren
bryr sig om och respekterar deras synpunkter
är det tretton procent som inte instämmer. I
artikeln ”Föräldrars makt i skolan: Många försöker - med klent resultat” ser vi att många föräldrar vill vara med och bestämma om sina
barns skolgång, men de tycker att de i ganska
liten omfattning har möjlighet att faktiskt
göra det. I skolans läroplan står det att skolan
och elevens vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevens skolgång. Detta förstärker ytterligare vikten av att man i skolan
tar tillvara den resurs som ett samarbete med
föräldrarna utgör.

”Yrket har förändrats. Man måste numera vara
mamma, pappa och kurator åt många barn. Har
ej utbildats för kurativ verksamhet. De som utbildas nu borde få utbildning framför allt i konfliktlösning som upptar en stor del av arbetet.”
Lärare

Lärarna är de som i första hand förmedlar
skolans värderingar och mål. Bland dem är
det en dubbelt så stor andel, jämfört med
bland elever och föräldrar, som inte instämmer i att de kan föra fram kritik på skolan
utan att bli drabbade. Det är nästan tre av tio

Majoriteten av elever och lärare trivs i skolan
Fyra frågor om trivseln i skolan ger ett sammanfattande mått på hur klimatet i skolan är,
såsom elever och lärare uppfattar det (se dia-

Diagram 10: Elevers och lärares trivsel i skolan 1993/94 och 1997. Andel som trivs
mycket bra eller ganska bra. Grundskolan år 7-9 samt gymnasieskolan.
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gram 10). De flesta eleverna trivs bra med de
andra eleverna på skolan och lärarna med
sina kollegor. Både lärare och elever uppger
att de trivs bra i sina skolor och med varandra.
Vad gäller relationen mellan elever och lärare
så verkar det som om lärarna trivs bättre med
eleverna än eleverna med lärarna. Andelen
elever som trivs bra med sina lärare är något
större än andelen som trivs bra med andra
vuxna i skolan. Endast hälften av lärarna uppger att de trivs bra med skolledningen.
När det gäller lärarna kan man se en
minskning i andelen som svarar att de trivs på
de fyra frågorna, sedan förra skolbildsundersökningen. Den största minskningen gäller
andelen lärare som trivs med skolledningen,
vilken redan 1993/94 var låg. Bland eleverna
kan vi se en minskning av andelen som trivs
bra i sina skolor och de som trivs med de
andra eleverna sedan förra skolbildsundersökningen. Däremot har andelen elever som
trivs bra med sina lärare och andra vuxna på
skolan ökat.

Sammantaget trivs merparten av både elever och lärare i skolan. Liksom vid den förra
skolbildsundersökningen är det en större
andel elever, lärare och föräldrar till elever i
grundskolans år 7-9 som upplever problem
med skolans sociala miljö.
På flera av de frågor som ställts om den
sociala miljön vid båda skolbildsundersökningarna har svaren ungefär samma fördelning, vilket betyder att det varken skett några
förbättringar eller försämringar. Man kan
dock i några frågor se en negativ tendens
bland annat vad gäller trivsel och omfattningen av problem med mobbning. Svaret på frågan om lärarna sett ett ökat problem med
våld, mobbning och rasism under den senaste treårsperioden ger en negativ bild av
utvecklingen av den sociala miljön i skolan.
Frågan om eleverna känner sig utsatta av
mobbning från sina lärare ställdes inte i denförra undersökningen, men vittnar om en
form av diskriminering som man hittills inte
uppmärksammat i någon större utsträckning.
Men trots en del dystra bilder, finns det också
ljusglimtar: föräldrar känner sig tryggare idag
än för tre år sedan när deras barn är i skolan,
bland lärare kan man se en tendens till en
ökning i andelen som tycker att skolan gör

Förändringar i den sociala miljön
Den sociala miljön i skolan har en mycket viktig uppgift eftersom den ska förmedla de värden som vårt samhällsliv vilar på.
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mycket för att motverka mobbning, och en
större andel av eleverna trivs idag bättre med
sina lärare och andra vuxna på skolan jämfört
med för tre år sedan.
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Var fjärde stressad men bättre betyg på lärarna
Erling Bjurström
Eleverna är mer nöjda med lärarnas undervisning, läromedlen och att
de får ta eget ansvar nu än för tre år sedan. Men var fjärde elev känner sig stressad. Lärarna bryr sig också för lite om vad eleverna gör
utanför skolan. Många flickor tvekar att anförtro sig åt lärarna - däremot inte pojkarna.
Strukturella faktorer, som exempelvis kön,
bostadsort, etnisk bakgrund och föräldrarnas
utbildningsnivå, förefaller inte spela någon
avgörande roll för hur eleverna bedömer sin
egen skola. Skillnaderna i bedömningen av
den egna skolan är genomgående mycket
små mellan elever med föräldrar med skiftande utbildning, mellan pojkar och flickor, mellan elever med föräldrar födda i Sverige och
utomlands, samt mellan elever i olika geografiska områden. Sammantaget pekar detta mot
att det är själva skolmiljön och processer i skolan
snarare än strukturella sociala faktorer som är
avgörande för elevernas syn på och inställning till skolan.1 Det förefaller alltså som om
elevernas syn på skolan i första hand är beroende av den sociala och den fysiska miljön i
deras egna skolor.

redande gymnasieprogrammen som är minst
tillfreds med sina lärares undervisning. Där
anser 41 procent av eleverna att endast ungefär hälften eller färre av deras lärare undervisar på ett bra sätt, mot 35 procent av eleverna
på program med yrkesämnen. Elevernas
inställning till lärarnas undervisning förefaller alltså bli mer kritisk med stigande ålder
och valet av ett studieförberedande gymnasieprogram.
Totalt sett är det en relativt liten andel av
eleverna som anser att endast några få eller
inga av deras lärare undervisar på ett bra sätt.
Detsamma gäller elevernas syn på lärarnas
kunskaper och engagemang. Elevernas syn på
lärarnas kunskaper stämmer i stort sett överens med hur lärarna själva ser på sina ämneskunskaper. Andelen elever (83 %) som bedömer att de flesta av deras lärare har tillräckliga kunskaper i de ämnen de undervisar i är
ungefär lika stor som andelen lärare (86 %)
som anser att de själva har tillräckliga kunskaper i sina ämnen.
När det gäller elevernas syn på lärarnas
undervisning, kunskaper och engagemang är
det grundläggande mönstret detsamma som i
den förra skolbildsundersökningen 1993/94.
Men samtidigt har andelen elever med en
klart positiv syn på sina lärares undervisning
ökat mellan 1993/94 och 1997 (se tabell 11).

Fler nöjda med undervisningen
De flesta elever i grundskolans år 7-9 och
gymnasieskolan anser att deras lärare undervisar på ett bra sätt, samt att de har tillräckliga kunskaper i och är engagerade i de ämnen
de undervisar i (se diagram 11). En något
större andel av eleverna i gymnasieskolan än
i grundskolans år 7-9 är dock kritiska till sina
lärares sätt att undervisa, deras kunskaper
och engagemang. En möjlig förklaring till
gymnasieelevernas mer kritiska syn är att elevernas förväntningar och krav på undervisningen är högre i gymnasieskolan än i grundskolans år 7-9. Denna tolkning får ett visst
stöd av att det är eleverna på de studieförbe-

Läromedlen bättre
I likhet med synen på lärarnas undervisning
ger eleverna i 1997 års skolbildsundersökning
uttryck åt en något mer positiv syn på de läromedel och läroböcker som används i undervisningen på deras skolor än 1993/94.
Elevernas inställning till de arbetssätt som
används i undervisningen har dock inte förändrats på något nämnvärt sätt mellan de
båda undersökningarna.

1 Detta utesluter givetvis inte att strukturella fak-

torer, som t ex elevernas sociala bakgrund, kan
spela en viktig roll för deras syn på och inställning till skolan i s k medierad form, dvs att t ex
elevernas sociala bakgrund kan påverka en rad
förhållanden som i sin tur påverkar deras syn
på skolan.

49

Diagram 11: Vad tycker eleverna om sina lärares undervisning?
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I skolbildsundersökningen 1997 upplever
också de flesta elever i både grundskolans år
7-9 och gymnasieskolan att de får ta eget
ansvar i undervisningen i alla eller de flesta
ämnen (se diagram 12). Men en större andel
av gymnasieeleverna än grundskoleeleverna
upplever undervisningen som splittrad, så att
de har svårt att se sammanhanget mellan
olika ämnen. Det är framför allt eleverna på
de studieförberedande programmen i gymnasieskolan som upplever att undervisningen är
splittrad, vilket talar för att det är spridningen
på olika ämnen snarare än klyftan mellan
praktiska och teoretiska ämnen som är viktig
att uppmärksamma i detta avseende.

Skolan sval till ungdomars fritid
En relativt stor del av eleverna anser att det
endast är några få eller inga lärare alls som
använder sig av det som eleverna själva lär sig
på sin fritid i skolarbetet. Andelen som på
detta sätt anser att endast några få eller inga
lärare alls använder sig av det som de lär sig
på sin fritid är ungefär densamma i grundskolans år 7-9 (42 %) som i gymnasieskolan
(43 %). Men i gymnasieskolan är 51 procent
av eleverna på de studieförberedande programmen av den åsikten, mot 38 procent på
programmen med yrkesämnen.
Att många elever upplever att endast ett
fåtal av deras lärare använder sig av det som
eleverna lär sig på sin fritid lägger förmodli-

Tabell 11: Eleverna om sina lärares undervisning och om ämnena i skolan.
Jämförelse mellan 1993/94 och 1997.
1993/94

1997

Andel (%) av eleverna som
tycker att alla eller de flesta lärare
- undervisar bra
- är engagerade i sitt ämne

58
73

67
77

Andel (%) av eleverna som
tycker att i alla eller de flesta ämnena
- är läromedlen och böckerna bra
- är arbetssättet bra

59
69

65
71

50

Diagram 12: Hur tycker eleverna att undervisningen fungerar i skolans ämnen?
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att man inte ser
sammanhanget
mellan ämnena

gen grunden till eller förstärker känslan av att
det är en klyfta mellan skol- och fritidskunskaper - och i förlängningen av att mycket av
det som eleverna är intresserade av eller bra
på inte räknas i skolan (jämför Andersson,
1995).

de litar på sina lärare och kan vända sig till
dem i förtroende. I detta avseende är skillnaden mellan könen ungefär densamma 1997
som den var 1993/94.
Det är svårt att dra några mer bestämda
slutsatser om vad denna skillnad mellan pojkar och flickor beror på. En närmare analys
av resultaten visar dock att pojkarna litar på
de flesta av sina lärare och kan tänka sig att
vända sig till dem i förtroende i en betydligt
större utsträckning i grundskolans år 7-9 än i
gymnasieskolan. Medan 60 procent av alla
pojkar i grundskolans år 7-9 uppger sig lita på
de flesta av sina lärare i detta avseende är det
47 procent som uppger sig lita på dem i gym-

Lärarna bryr sig - tycker pojkarna
Det är fler elever 1997 än tre år tidigare som
anser att alla eller de flesta av deras lärare
bryr sig om vad eleverna tycker och fler som
uppger att de litar på sina lärare och kan
vända sig till dem i förtroende (se tabell 12).
I båda skolbildsundersökningarna är det
betydligt fler pojkar än flickor som uppger att

Tabell 12: Eleverna om sina lärares undervisning och om ämnena i skolan.
Jämförelse mellan 1993/94 och 1997.
1993/94

1997

55

60

43
50
35

48
54
41

Andel (%) av eleverna som tycker att
alla eller de flesta lärare
- bryr sig om vad eleverna tycker
- går att lita på och man kan vända sig till dem i förtroende
pojkar
flickor
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Diagram 13: Hur lätt eller svårt skulle eleverna ha att vända sig till någon
i skolan om de får problem med något i skolan?
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Sämre betyg - om jag berättar?
En möjlig förklaring - som har stöd i tidigare
forskning (se till exempel Bjerrum Nielsen,
1985; Hjort, 1987; Bjerrum Nielsen &
Rudberg, 1991) - till att flickorna har mindre
tillit än pojkarna till lärarna när det gäller att
anförtro sig till dem, är att flickor i större
utsträckning än pojkar orienterar sig mot dyadiska och icke offentliga relationer, medan
relationen mellan lärare och elever har sin
bas i en stor grupp (klassen) och har en
offentlig karaktär som också innefattar en viss
konkurrens mellan eleverna. Kort sagt, flickorna är mer intresserade av lärarens person
än pojkarna - och eftersträvar därför en typ av
tillit och förtroendefull relation med honom
eller henne som är svår att uppnå i klassoffentligheten. Men detta förklarar inte varför pojkarnas tillit till lärarna är större i
grundskolans år 7-9 än i gymnasieskolan. En
möjlig förklaring kan dock vara att diskrepansen mellan lärarnas olika roller blir tydligare
för eleverna i gymnasieskolan än i grundskolans år 7-9, vilket kan leda till att gymnasieelever i större utsträckning än grundskoleelever upplever att det kan vara till deras nackdel
att exempelvis anförtro sina personliga problem för någon av sina lärare (jämför
Andersson, 1995).

nasieskolan. När det gäller flickorna är skillnaden mellan grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan inte alls lika markerad, även om
deras förtroende för lärarna är mindre i gymnasieskolan än i grundskolans år 7-9.
Motsvarande skillnad mellan grundskolans
år 7-9 och gymnasieskolan visar sig för pojkarnas del när det gäller andelen av dem som
uppger sig endast lita på några få eller inga
lärare alls.
Det förefaller som om pojkarnas förtroende för lärarna i detta avseende minskar relativt drastiskt från grundskolan till gymnasieskolan, men att förtroendet trots detta är större än bland flickorna i både grundskolans år
7-9 och gymnasieskolan. Frågan är varför pojkarnas tillit till lärarna när det gäller att
anförtro sig till dem är betydligt mindre i
gymnasieskolan än i grundskolans år 7-9, och
varför motsvarande tillit bland flickorna ligger på en relativt - och i förhållande till pojkarna - låg nivå både i grundskolans år 7-9
och gymnasieskolan?

”Det ställs för låga krav på lärarnas undervisning och det finns inte någon som kontrollerar
att undervisningen har kvalitet.”
Elev
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Att be om hjälp - ingen könsfråga
Det är dock inte någon större skillnad mellan
könen när det gäller elevernas uppfattning
om i vilken utsträckning de kan vända sig till
någon av sina lärare om de får problem som
har med skolan att göra. 67 procent av pojkarna uppger att det är mycket eller ganska
lätt för dem att vända sig till någon lärare om
de får problem som är relaterade till skolan,
mot 62 procent av flickorna. Pojkarnas och
flickornas förtroende för lärarna är alltså
ungefär lika stort om de får problem som har
att göra med skolan, medan betydligt färre
flickor än pojkar litar på sina lärare så att de
kan vända sig till dem i förtroende.

till elevvårdspersonalen, exempelvis till en
skolsköterska eller en skolkurator. Det är
också elevvårdspersonalen som de elever som
skolkar mycket eller ganska ofta har störst förtroende för när det gäller de problem som är
relaterade till skolan. Endast elva procent
inom denna kategori uppger sig ha mycket
eller ganska svårt att vända sig till någon i elevvårdspersonalen om de får problem i skolan.
Större tro på vuxna?
Förtroendet för den vuxna skolpersonalen
förefaller generellt ha ökat sedan den förra
skolbildsundersökningarna gjordes (se tabell
13). Det är framför allt förtroendet för lärarna som har ökat när det gäller elevernas
benägenhet att vända sig till den vuxna skolpersonalen om de får problem i skolan.
Samtidigt förefaller de problem i dessa relationer som gick att utläsa i den första undersökningen kvarstå - om än i en mildare eller
mindre påtaglig form. Till exempel uppskattas lärarnas undervisning, kunskaper och
engagemang i sina ämnen fortfarande i större utsträckning av eleverna än deras arbete
med de sociala relationerna i skolan.

Elevvårdspersonal särskilt viktig för elever
som skolkar
Totalt är det tolv procent av eleverna i grundskolans år 7-9 och 14 procent i gymnasieskolan som uppger att de har ganska eller mycket svårt att vända sig till någon lärare om de
får problem som har med skolan att göra (se
diagram 13). Den kategori som framför allt
skiljer sig från de övriga i detta avseende är de
som skolkar mycket eller ganska ofta. Inom
denna kategori är det hela 24 procent som
uppger sig ha mycket eller ganska svårt att
vända sig till någon lärare med sina skolproblem. En av de kategorier som borde ha störst
behov av att vända sig till sina lärare med sina
problem i skolan hör till dem som har svårast
för det.
Elevvårdspersonalen är den kategori av
vuxna i skolan som åtnjuter störst förtroende
av eleverna om de får problem i skolan.
Medan 65 procent av eleverna uppger att de
har mycket eller ganska lätt att vända sig till
någon lärare om de får problem i skolan och
47 procent till andra vuxna i skolan, som till
exempel rektor, skolvaktmästare och fritidspersonal, skulle 70 procent kunna vända sig

Lagom med krav
Endast elva procent av eleverna upplever att
de krav som ställs på dem i skolan är för höga,
77 procent tycker att kraven är lagom och
endast fem procent tycker att kraven är för
låga (se diagram 14). De elever som framför
allt skiljer sig från de övriga i synen på de krav
som skolan ställer är de som skolkar mycket
eller ganska ofta. Inom denna kategori upplever 20 procent att kraven är för höga. De
elever som är väldigt eller ganska mycket
engagerade i skolarbetet och trivs mycket
eller ganska bra i skolan är tvärtom de som är
mest tillfreds med de krav som ställs på dem i
skolan. Inom dessa kategorier är det endast
nio procent av eleverna som tycker att de krav
som ställs på dem i skolan är för höga.
Elevernas uppfattning om de krav som
ställs på dem i skolan varierar inte nämnvärt
mellan grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. En något större andel av eleverna på de
studieförberedande programmen (14 %) än
på programmen med yrkesämnen (9 %)
anser att de krav som ställs är för höga.
Gymnasieelevernas uppfattning om de krav
som skolan ställer bottnar förmodligen i en
rad olika förhållanden, som till exempel olika
ämnens nivå, studietakten, den egna förmå-

Tabell 13: Andel (%) elever som uppger sig
ha mycket lätt eller ganska lätt att vända sig
till någon vuxen i skolan om de får problem i
skolan. Jämförelse mellan 1993/94 och 1997.

Någon lärare
Elevvårdspersonal
Annan vuxen i skolan

1993/94

1997

50
64
45

65
70
47

53

Diagram 14: Elevernas uppfattning om kraven som ställs på dem i skolan.
För låga
5%

Vet inte
7%

För höga
11%

Lagom
77%

gan och fallenheten för studier och fördelningen mellan så kallade kärnämnen och
karaktärsämnen. Därför kan det vara svårt att
direkt relatera de resultat som skolbildsundersökningen ger i detta avseende till debatten om att kraven på vissa elevkategorier har
blivit alltför höga i och med den senaste
reformeringen av gymnasieskolan. Elevernas
uppfattning om de krav som ställs på dem
förefaller snarare vara relaterad till deras allmänna trivsel och engagemang i skolan än till
deras val av gymnasieprogram. Men därmed
inte sagt att det är dålig trivsel i skolan och
lågt engagemang i skolarbetet som ligger
bakom att en del elever upplever gymnasieskolans krav som alltför höga. Det kan lika
gärna vara dessa elevers känsla av att skolan
ställer alltför höga krav på dem som ligger
bakom deras dåliga trivsel i skolan och låga
engagemang i skolarbetet.

i skolbildsundersökningen öppnar för ett visst
godtycke i bedömningen av vad uttrycket
”många av eleverna” syftar på. Men även om
man tar hänsyn till detta tyder skillnaden mellan lärarnas och elevernas uppfattning på att
deras bedömning av de krav som skolan ställer går isär i en ganska betydande utsträckning.
Var fjärde stressad
Så många som 25 procent av eleverna upplever sig alltid eller oftast stressade i skolan.
Skillnaderna mellan olika elevgrupper är
stora. En större andel av gymnasieeleverna
(31 %) än grundskoleeleverna (20 %) upplever sig alltid eller oftast vara stressade. Störst
är problemet på de studieförberedande programmen; 39 procent av eleverna känner sig
alltid eller oftast stressade! På motsvarande
sätt uppger sig betydligt fler flickor (33 %) än
pojkar (17 %) vara stressade i skolan. Totalt
sett är det endast 40 procent av eleverna som
sällan eller aldrig känner sig stressade.
Det är anmärkningsvärt att en så stor del av
eleverna alltid eller oftast upplever sig vara
stressade i skolan, men det är samtidigt svårt
att få grepp om vad som ligger bakom denna
stress utifrån de data som föreligger i skolbildsundersökningen.

Lärarna tycker tvärtom
Det kan vara värt att notera att elevernas uppfattning om kraven i skolan till stor del går
stick i stäv med lärarnas uppfattning. 53 procent av lärarna i grundskolans år 7-9 och 69
procent av lärarna i gymnasieskolan instämmer i påståendet att ”De krav skolan ställer är
för höga för många av eleverna”. Detta kan
ställas i relation till att endast elva procent av
eleverna i grundskolans år 7-9 och tolv procent i gymnasieskolan upplever att de krav
som ställs på dem är för höga. Skillnaden mellan elevernas och lärarnas uppfattning om de
krav som ställs i skolan kan till viss del förklaras av att den fråga som har ställts till lärarna

”Fråga barnen vad de tycker om skolan, lärarna
och materialet. Och hur de mår av alla kraven
de har över sig. De ska vara duktiga och kunna
allting. Skolan är bara till för dom som har lätt
för sig. De svaga har ingen chans.”
Förälder
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Tabell 14: Alltid/ofta stressade elever och sällan/aldrig stressade elever som anser
att kraven är för höga, lektionerna och rasterna lugna.
Grundskolan
år 7-9, stressade:
-alltid -sällan
/ofta
/aldrig
Andel (%) som anser att:
- kraven är för höga
- lektionerna är lugna
- rasterna är lugna

26
50
50

Studieförberedande
program, stressade:
-alltid -sällan
/ofta
/aldrig

7
57
67

24
70
80

Krav och stress följs åt
En del av den stress som eleverna upplever sig
vara utsatta för är möjlig att relatera till deras
uppfattning om de krav som skolan ställer på
dem (se tabell 14). Elever som alltid eller
oftast känner sig stressade upplever i högre
grad än övriga elever att skolan ställer för
höga krav. Detta gäller i grundskolans år 7-9,
på de studieförberedande programmen och i något lägre grad - på programmen med
yrkesämnen.
Möjligtvis går en del av den stress som eleverna känner i skolan också att härleda till det
sociala klimatet på lektioner och raster. Färre
av de stressade eleverna upplever att lektioner och raster är lugna. Bland eleverna på de
studieförberedande programmen är skillnaderna små, men framförallt på programmen
med yrkesämnen finns tydliga skillnader.
Stressen på de studieförberedande programmen går möjligen till stor del att härleda
till själva skolarbetet. Samtidigt som en större
andel elever på dessa program alltid eller
oftast känner sig stressade förefaller de befinna sig i den lugnaste klassrumssituationen av
samtliga elevkategorier. Sammantaget pekar
resultaten mot att stressen på de studieförberedande gymnasieprogrammen framför allt

Skolmiljön
Möjligheten till stöd
Skolmaten

1997

63
60
53

63
62
40

19
45
63

6
62
78

är relaterad till de krav som eleverna känner,
medan stressen i grundskolans år 7-9 och på
programmen med yrkesämnen i gymnasieskolan i större utsträckning är relaterad till
det sociala klimatet på lektioner och raster.
Fler satsar på skolan
Något fler elever än för tre år sedan uppger
att de engagerar sig väldigt eller ganska mycket i skolarbetet. Medan 60 procent av eleverna i 1993/94 års skolbildsundersökning uppgav att de engagerade sig väldigt eller ganska
mycket, gäller detta 66 procent av eleverna i
1997 års undersökning. Andelen elever som
skolkar mycket eller ganska ofta är dock
ungefär densamma i de båda undersökningarna. År 1993/94 uppgav sig sex procent skolka mycket eller ganska ofta, mot sju procent
år 1997.
Det grundläggande mönster som gick att
urskilja i 1993/94 års skolbildsundersökning
när det gällde elevernas engagemang i skolarbetet och deras benägenhet att skolka går
igen också i 1997 års undersökning (se
Skolverket 1995). Benägenheten att skolka är
störst bland de elever som engagerar sig ganska eller väldigt litet i skolarbetet, trivs ganska
eller mycket dåligt i skolan och i gymnasieskolan bland de elever som hellre skulle vilja
arbeta än gå i skolan.

Tabell 15: Andel (%) som anser att skolmiljön, möjligheten att få stöd i skolan och
skolmaten är mycket bra eller ganska bra.
Jämförelse mellan 1993/94 och 1997
1993/94

8
74
81

Program med
yrkesämnen, stressade:
-alltid -sällan
/ofta
/aldrig

Sämre skolmat - symbol för missnöje?
Den tydligaste skillnaden mellan skolbildsundersökningarna 1993/94 och 1997 när det
gäller elevernas syn på skolan framträder i
deras inställning till skolmaten (se tabell 15).
I undersökningen 1993/94 var det att 53 procent av eleverna som ansåg att skolmaten var
mycket eller ganska bra, mot endast 40 procent 1997. Det är emellertid möjligt att just
skolmaten lätt blir en symbol för allt det som
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Diagram 15: Elevernas uppfattning om klasstorleken.

Vet inte
För liten 2%
2%

För stor
17%

Lagom
79%

man upplever som fel eller bristfälligt i skolan. Något som talar för det är att 43 procent
av de elever som uppger sig trivas ganska eller
mycket dåligt i skolan tycker att skolmaten är
mycket dålig jämfört med 14 procent bland
dem som trivs mycket eller ganska bra i skolan. Men oaktat detta har elevernas inställning till skolmaten blivit betydligt mer negativ under den tre senaste åren.
När det gäller elevernas inställning till
andra inslag i skolmiljön går det dock inte att
spåra några större skillnader mellan 1993/94
års och 1997 års skolbildsundersökningar.

andelen lärare och föräldrar som anser att
denna möjlighet är mycket eller ganska stor
har minskat mycket kraftigt mellan de båda
skolbildsundersökningarna (Se artiklarna
Genom mörkret ser man ljuset. Om lärarnas syn på
sin arbetssituation och Föräldrarna: Både ris och
ros åt hur skolan fungerar).
En möjlig förklaring till denna diskrepans
är att lärare och föräldrar i betydligt större
utsträckning än eleverna värderar möjligheterna till extra stöd i dagens skola i ljuset av
tidigare erfarenheter och med andra ord
upplever att dessa möjligheter har försämrats.
Sammantaget pekar dock de indikatorer som
föreligger när det gäller elevernas inställning
till skolmiljön i vid bemärkelse mot att denna
är relativt oförändrad, men snarare har blivit
något mer negativ än positiv under de tre
senaste åren.
Klasstorleken (se diagram 15) uppfattas
som ett större problem bland eleverna på de
studieförberedande gymnasieprogrammen
än bland dem på de övriga gymnasieprogrammen och i grundskolans år 7-9. Medan
26 procent av eleverna på de studieförberedande programmen anser att den klass de går
i är för stor, är endast 18 procent i grundskolans år 7-9 och elva procent på de övriga gymnasieprogrammen av samma uppfattning.
Jämfört med 1993/94 har andelen elever
som anser att den klass de går i är för stor
endast ökat med två procentenheter, från 15
till 17 procent. När det gäller elevernas

”Trevligare mattanter”
Elev

Lika bra stöd som förut?
Som framgår av tabell 14 rör det sig om relativt obetydliga förändringar i elevernas inställning till skolmiljön (till exempel klassrum
och skolgård) och till möjligheten att få extra
hjälp och stöd i skolan om de behöver det,
mellan skolbildsundersökningarna 1993/94
och 1997. Andelen elever som anser att den
klass de går i är för stor har på motsvarande
sätt ökat obetydligt, från 15 procent till 17
procent. Anmärkningsvärt är andelen skolelever som anser att möjligheten att få extra stöd
i skolan är mycket eller ganska bra är ungefär
densamma 1997 som 1993/94, medan både
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inställning till klasstorleken - liksom deras
inställning till den fysiska och sociala skolmiljön över huvud taget - är dock frågan i vilken
utsträckning denna har anpassats till en
annan anspråksnivå än tidigare. Det går med
andra ord inte att utesluta att de ekonomiska
nedskärningar som har drabbat skolan under
de tre senaste åren - och som bland annat har
resulterat i att antalet lärare har minskat i förhållande till antalet elever (se exempelvis
Skolverket, 1997) - har lett till att elevernas
anspråk på skolmiljön har anpassats till en
lägre nivå än tidigare.
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Föräldrar: Både ris och ros
åt hur skolan fungerar
Sten Söderberg
Skolan har inte tillräckliga förutsättningar att ge eleverna extra hjälp
och stöd. Det tycker föräldrarna till 100 000 svenska skolbarn.
Dessutom får skolan bakläxa när det gäller att informera om skolans
mål, och hur pengarna faktiskt används. Mer nöjda är föräldrar med
undervisningens innehåll och arbetssättet.
Den svenska skolans grundbult - skollagen betonar redan i sin inledande så kallade portalparagraf (SFS 1985:1100, 1 kap., 2 §) ”samarbete med hemmen” som ett centralt inslag i all
utbildning i det offentliga skolväsendet för
barn och ungdom. Men vad vet då föräldrar
om sina barns skola och vad tycker de om
den? Vilken information tycker de att de får,
och har detta förändrats under de senaste tre
åren, då ju de nya läroplanerna (Lpo 94 och
Lpf 94) har trätt i kraft? Läroplaner som inte
bara i sig innebär ett stort antal förändringar
som föräldrarna måste informeras om, utan
som också på olika sätt betonar skolans informationsskyldighet.

”Skola 1-6 är i huvudsak bra.
Skola 7-9 korvstoppning-omodern.
Gymnasiet ganska dåligt.
FOLKHÖGSKOLA jättebra.”
Pappa till 5

med vad barnet får lära sig i skolan, och med
hur barnet får arbeta på lektionerna och med
skolans normer och regler (sex av tio). En
relativt liten andel är direkt missnöjda. Men
bara hälften är nöjda med skolmiljön och
klass- eller gruppstorlekarna och ännu färre
med möjligheterna att få extra hjälp och stöd
om det skulle behövas, var fjärde är direkt
missnöjd. Ja, en av tio föräldrar menar att
deras barns möjligheter att få extra hjälp och
stöd i skolan om det skulle behövas, är mycket dåliga. Detsamma gäller synen på klasseller gruppstorlekarna.

Stort informationskrav
I grundskolans läroplan sägs att ”Skolan skall
klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i
fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till
inflytande och påverkan” (Lpo 94). Och i gymnasieskolans läroplan heter det att ”Läraren
skall...i gymnasieskolan samverka med hemmen
och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling” (Lpf 94).
Undervisningen bättre än skolmiljön
Föräldrarna fick i 1997 års undersökning ta
ställning till kvaliteten på sitt barns skola i sex
avseenden. Det är tydligt, att föräldrarna gör
en mer positiv bedömning av undervisningen
- både innehåll och arbetssätt - än av de förutsättningar som råder för skolans verksamhet som skolmiljö, klasstorlek och möjligheterna för barnet att få extra hjälp och stöd om
det behövs (se diagram 16).
De flesta föräldrar (åtta av tio) är nöjda
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Alarmerande siffror
Detta är faktiskt alarmerande höga siffror.
Det handlar om över 100 000 av våra barn och
ungdomar. Deras föräldrar ger uttryck för att
skolan inte har förutsättningar att ge deras
barn det stöd de kan behöva. Därmed inte
sagt att alla dessa barn och ungdomar behöver eller kommer att behöva särskilt stöd i
någon form, men så många föräldrars oro är
en tillräckligt stark signal till ansvariga på alla
nivåer. Flera föräldrar efterlyser också i sina
kommentarer till enkäten ökade resurser för
barn i behov av särskilt stöd, exempelvis en
förälder som skriver: ”Svaga och oroliga ungdomar måste få mer enskild hjälp av till exempel elevassistent. Skolan måste på ett bättre sätt ställa krav
och hjälpa alla barn. Det är inte ´våra barn´och
´andras ungar´”.
Till detta ska läggas, att många föräldrar var tionde till barn i grundskolan, och var
fjärde förälder till ungdomar i gymnasieskolan - inte heller kan bedöma möjligheterna
till stöd och hjälp. Detta kan säkerligen bero
på att många inte har behövt fråga efter
sådant stöd. Men, å andra sidan, okunskap
om vilka stödmöjligheter som existerar är ju
inte precis ägnat åt att minska den oro som

kan finnas. I övrigt är det dock få föräldrar,
och färre ju yngre barnen är, som inte kan
göra någon bedömning av barnens skola.
”Man tillåter alldeles för stora klasser + att
skolorna är överfulla. De barn som har heldagsomsorg har en fruktansvärd ’arbetsmiljö’. Jag
är övertygad om att detta kommer att visa sig i
framtiden att många barn inte alls fått den
hjälp de behövt.”
Förälder

Klasstorlek problem i storstad
Föräldrar till ungdomar i grundskolans år 7-9
gör en mer negativ bedömning av skolmiljön
än andra, och föräldrar till ungdomar på
gymnasieskolans program med yrkesämnen
är mer nöjda med klass- och gruppstorlekarna. Klass- och gruppstorlekarna är också en
källa till större missnöje för föräldrar i storstadsområden än för dem som bor i mindre
orter eller i glesbygd.
Många föräldrar vet inte vad som händer i
klassrummet
De flesta föräldrar har faktiskt en åsikt om sitt
barns skola, vilket är positivt. Vad tycker de då

Diagram 16: Föräldrarnas bedömning av sina barns skola på olika områden.
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Diagram 17: Hur tycker föräldrarna att skolan skött sin informationsuppgift
inom följande områden? Jämförelse mellan 1993/94 och 1997.
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om den information de har fått från skolan?
Bäst är skolan enligt föräldrarna i 1997 års
skolbildsundersökning på att informera om
det egna barnet, hur det klarar sig kunskapsmässigt och socialt. Något som också framhålls i läroplanen för grundskolan, som bland
annat säger att ”Läraren skall samverka med och
fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation och kunskapsutveckling” (Lpo 94). Här
tycker sju av tio föräldrar att de får bra information (se diagram 17).
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nen om detta. Och bara var femte förälder
anser sig få mycket eller ganska bra information om hur skolan använder sina resurser.
Bäst fungerar informationen i de lägsta
åldrarna, inte bara om det egna barnet utan
också om skolans mål och verksamhet i övrigt.
Föräldrar till ungdomar i gymnasieskolan
tycker genomgående, och i markant högre
grad, att de får sämre information än föräldrar till barn i grundskolan. Och föräldrar
med barn i grundskolans år 7-9 tycker att de
får sämre eller mindre information än föräldrar med barn i lägre årskurser.

Vart tar pengarna vägen?
Sämre ställt är det med information om
undervisningen i klassrummet, hur den går
till och om målen för den - både om den
nationella läroplanen och lärarens mål för
verksamheten under terminen. Färre än hälften av föräldrarna är nöjda med informatio-

Mindre information när barnen blir äldre
Att föräldrar vet mindre om sina barns skolgång ju äldre barnen blir och ju mer eget
ansvar de tar, är en naturlig process som de
flesta föräldrar säkert känner igen sig i. Å
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andra sidan är kraven på skolans information
till hemmen tydliga även i år 7-9 och i gymnasieskolan. De senaste årens förändringar i
läroplanerna och den ökade lokala friheten
både att organisera skolverksamheten och att
utforma undervisningen, har ju skärpt snarare än minskat informationskraven.

undervisningen går till - i det senare fallet
tycks den snarast ha blivit sämre! Det är inget
bra betyg till skolan med tanke på de stora
satsningar som har gjorts i syfte att informera
hemmen om införandet av de nya läroplanerna. Och, trots en viss förbättring sedan
1993/94, tycker fortfarande var femte förälder sig få mycket dålig information om resursanvändningen. Ja, det är faktiskt mer än dubbelt så många föräldrar som tycker att informationen om hur pengarna används är dålig,
som tycker att den är bra. Och när det är
knappt om resurser, är då inte information
om hur de används extra viktig?

Skolan fortfarande dålig på att informera men på rätt väg?
Detta, att föräldrar anser att de får bättre
information om det egna barnet än om skolans mål och förutsättningar, är ett mönster vi
känner igen från skolbildsundersökningen
1993/94 (se Skolverket, 1995). Vi kan också
se i diagram 18, att skolans information till
föräldrarna om sin verksamhet, i en del avseenden tycks ha blivit bättre sedan dess. Detta
är allra tydligast vad gäller informationen om
skolans normer och regler, och om skolans
resursanvändning. I det senare fallet är det
betydligt färre föräldrar nu än för tre år
sedan, som anser sig få mycket dålig information om vart pengarna går.
Men i andra viktiga avseenden har informationen till föräldrarna inte blivit bättre
under de senaste tre åren. Det gäller informationen om läroplanens mål och om hur

Sten Söderberg arbetar som undervisningsråd
vid Skolverkets utvärderingsavdelning.

Referenser
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Utbildningsdepartementet, 1994.
Läroplan för det frivilliga skolformerna. Utbildningsdepartementet, 1994.
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Genom mörkret ser man ljuset
Om lärarnas syn på sin arbetssituation
Maria Lannvik Duregård
Bilden av lärarens situation kan målas i mörka färger. Lönen är låg
och arbetsbördan allt tyngre. Allt fler barn behöver särskilt stöd,
medan möjligheten att ge stödet minskar och klasserna växer. Nästan
var tredje lärare funderar allvarligt på att byta yrke. Men där skymtar
också en annan, ljusare bild - av lärare som gillar sina elever, som
samarbetar och vill anpassa sitt arbetssätt, som faktiskt verkar tycka
om sitt jobb.
Skolans huvudperson är inte läraren. Det är
naturligtvis eleven.
Ändå är lärarens uppfattning om sin egen
arbetssituation central. Mötet mellan eleven
och skolan sker till stor del i klassrummet.
Det är läraren som färgar elevens bild av skolan.

Synen på lärare
Det är inte otänkbart att allmänhetens och
lärarnas egen syn på läraryrket har ett samband. Allmänhetens syn kan påverka lärarnas
egen självbild. Omvänt kanske också lärarnas
självuppfattning speglas i allmänhetens syn på
dem. Den bild som en majoritet av allmänheten har av lärarna visar en utsatt grupp som
har för litet kunskap om arbetslivet utanför
skolan. En av fyra anser att lärarna har för
många förmåner.
Förståelsen för lärarna verkar ha ökat de
senaste åren - jämfört med skolbildsundersökningen 1993/94 tycker nu en något större
andel av allmänheten att lärare är utsatta.
Färre tycker att de har för litet arbetslivserfarenhet eller för många förmåner (se tabell
16). Den främsta förmånen, som kanske
stuckit i ögonen, har förmodligen varit förtroendetiden, det vill säga den icke schemalagda, fria, arbetstiden, och de långa loven.
En tänkbar anledning till denna attitydförändring kan därför vara det nya läraravtalet,
som givit kortare ferier och gjort att lärarna
tillbringar mer tid i skolan.
En mer välvillig tolkning skulle kunna vara
att lärarnas arbete faktiskt värderas högre, så
att människor anser att de förtjänar sina förmåner - antingen för att lärarnas anseende
höjts eller för att man anser att de har en svår
arbetssituation. De svenska lärarnas anseende
hos allmänheten har dock länge varit ganska
lågt, i synnerhet sett i ett internationellt perspektiv. En OECD-undersökning från 1993,
Education at a Glance, visar till exempel att
mindre än hälften av de tillfrågade anser att
lärarna i grundskolan har högt eller ganska
högt anseende.

Maktlösa lärare
Kajsa Falkner beskriver i sin avhandling,
Lärare och skolans omstrukturering (1997),
mötet mellan de politiska intentionerna och
lärarnas syn på förändringen av skolan. Hon
konstaterar att omstruktureringen av grundskolan närmast har kommit att proletarisera
läraryrket i stället för att professionalisera
det. Många lärare upplever att krav på förändringar läggs på dem uppifrån utan att de
kan påverka situationen. De berövas möjligheten att ta initiativ och att ta tillvara sin
yrkeskompetens. Därmed övergår de alltmer
till att bli verkställare. Falkner citerar i sin bok
den amerikanske forskaren Kathleen Densmore som jämfört lärarnas brist på makt och
inflytande med industriarbetarnas arbetsvillkor. En central fråga blir då: Vem tar ansvar
för vad som händer när dessa besvikna och
maktlösa lärare ska leda och inspirera unga
människor att vilja söka kunskap?

Tabell 16: Andel (%) av allmänheten som
instämmer i följande påståenden om lärare.
Jämförelse mellan 1993/94 och 1997.
1993/94 1997
Lärare är en utsatt grupp
58
62
Lärare har för många förmåner 25
17
Lärare har för liten arbetslivserfarenhet
59
55
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Diagram 18: Lärarnas syn på hur deras arbetsbelastning
förändrats de senaste tre åren.
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Ökad arbetsbörda
Arbetsbelastningen har ökat de senaste tre
åren. Det anser nästan samtliga lärare, 91 procent, vilket framgår av diagram 18. Värst tycks
det vara på gymnasieskolans studieförberedande program - där anser nära tre av fyra
lärare att arbetsbördan ökat väsentligt, mot
drygt varannan lärare på program med yrkesämnen.
Arbetsmiljöundersökningar rörande äldre
lärare som gjorts av Lärarnas Riksförbund i
Huddinge och Haninge ger en antydan om
problemen. Lärarna uppger där att det tyngsta med arbetet är fler arbetsuppgifter, tidsbrist, splittrade och svaga elever och stora
klasser.

en. Så gott som samtliga kommentarer är alltså negativa.
Brister i kompetens att möta elever
En väsentlig del i lärarnas syn på sig själva och
sitt arbete handlar om den egna personen om de anser att de har den kompetens de
behöver, eller om några kunskaper saknas.
Slående är att de svenska lärarna tycks ha
svårt att hantera elever som avviker från den
gängse mallen, vare sig de är invandrare eller
har särskilda behov av något slag. Mest alarmerande i en skola som blir alltmer mångkulturell är att bara en av fyra lärare tycker sig
kunna tillräckligt om integrering av olika kulturer i skolan (se diagram 19). Två av tre tycker inte att de kan tillräckligt. Hos lärare på
gymnasieskolans teoretiska program finns en
större andel osäkra - fler har svarat att de inte
vet.
Det finns också stora brister vad beträffar
kunskaper om det elevsociala arbetet.
Visserligen anser närmare hälften av lärarna
att de har dessa kunskaper, men det är lika
många som saknar dem. Män och storstadslärare ligger något över genomsnittet, liksom
lärare med lång erfarenhet. Lärare i grundskolan verkar i högre grad ha behov av dessa
kunskaper.

”Under mina 30 år som lärare har jag aldrig
sett en så trött lärarkår!”
Lärare

I lärarnas fria kommentarer till denna
undersökning rör den största andelen, 22
procent, just den ökande arbetsbördan.
Många lärare anger att den arbetsplatsbundna tiden bidragit till att arbetsbördan ökat,
eftersom man ändå måste utföra en del arbete på kvällstid i hemmet. Utbrändhet är ett
begrepp som återkommer. Bilden stärks av att
andelen positiva kommentarer minskat drastiskt sedan 1993/94. Av de lärare som fritt
kommenterat så har endast tre procent skrivit
något positivt om sin arbetssituation - att jämföras med 16 procent i förra undersökning-

Nya krav på läraren
Något bättre förefaller kunskaperna vara om
att upptäcka och ta hänsyn till elever med särskilda behov. En majoritet av lärarna, tre av
fem, anser att de är bra på detta. Men även
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här finns brister. En av tre lärare totalt tycker
sig sakna kunskaperna. Den stora skiljelinjen
går mellan grundskolan och gymnasieskolan.
Mindre än hälften av gymnasielärarna, 45
procent, anser att de kan tillräckligt om att
möta elever med särskilda behov. Nästan lika
många, 43 procent, kan det inte. Man kan
konstatera att en gymnasieskola för alla tycks
ställa nya krav på lärarna.

vana anser också fler nya respektive obehöriga lärare ha, liksom glesbygdslärare.
Kunskaper om arbetslivet fattas
Mer än varannan lärare tycker att de har tillräcklig kännedom om arbetslivet utanför skolan. Störst kunskap om det anser sig gymnasielärare på program med yrkesämnen ha - nära
tre av fyra. Dessa har givetvis ofta en naturlig
koppling till arbetsplatser utanför skolan
genom elevpraktik och studiebesök. Men
även två av tre lärare på studieförberedande
program tycker att de har tillräckliga kunskaper. Bland dem som anser sig känna väl till
arbetslivet utanför skolan finns inte oväntat
en stor övervikt för nya respektive obehöriga
lärare - grupper som också kan förväntas ha
andra erfarenheter.
Fortfarande är det dock många lärare som
tycker att de inte kan tillräckligt om arbetslivet - två av fem anser att deras kunskaper är
otillräckliga. Sämst kunskaper anser lärare på
grundskolan att de har.
Intressant i sammanhanget är också att allmänheten inte har särskilt höga tankar om
lärarnas kunskaper om arbetslivet - över hälften anser att de är otillräckliga.

Goda ämneskunskaper - sämre datorvana
Skolbildsundersökningen visar att de allra
flesta lärare, 86 procent, tycker att de har tillräckliga kunskaper i sitt ämne eller sina
ämnen, se diagram 19. Under genomsnittet
ligger obehöriga och nyare lärare.
Vid en försiktig jämförelse med undersökningen Lärarnas arbetsvillkor 1993 framgår att
en tredjedel av lärarna då undervisade i
ämnen som de ansåg att de hade otillräckliga
kunskaper i. Lika många ansåg att de ofta
hade behov av att öka kunskaperna om teorier och metoder inom sina ämnespecialiteter.
Detta skulle kunna indikera att ämneskunskaperna faktiskt förbättrats. En annan möjlig
tolkning är att ämneskunskaper inte prioriteras lika högt i denna undersökning, eftersom
andra brister blivit mer påtagliga.
Många lärare saknar däremot datorvana mindre än hälften anser sig kunna tillräckligt
om datorer. Störst är bristen i grundskolan,
där bara två av fem är nöjda. Tillräcklig dator-

Sämre kompetens för glesbygdslärare - och
kvinnor?
Glesbygdslärare tycker mer än övriga lärare
att de saknar tillräckliga kunskaper. De ligger

Diagram 19: Andel lärare som anser att de har
tillräckliga kunskaper på olika områden
i det ämne/de ämnen du undervisar i
om att kunna upptäcka och ta hänsyn
till elever med särskilda behov
om arbetslivet utanför skolan
om elevsocialt arbete
om att använda datorer i arbetet
om integrering av olika kulturer i skolan
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runt tio procentenheter under genomsnittet
för frågorna om ämneskunskaper, elevsocialt
arbete och att upptäcka och ta hänsyn till elever med särskilda behov. De ligger även något
under genomsnittet för frågan som rör integrering av kulturer. Bara det som rör arbetslivet utanför skolan och att använda datorer
anser de att de kan i lika hög grad eller högre
än genomsnittet.
En förklaring är att det finns fler obehöriga
lärare i glesbygd - svaren sammanfaller också
till en del med denna grupp. Men man skulle
även kunna misstänka att det finns brister i
fortbildningen för lärare i glesbygd. Detta får
också stöd i svaren på frågan om kompetensutveckling, där en betydligt mindre andel av
glesbygdslärarna anger att de är nöjda med
möjligheterna till kompetensutveckling - bara
en av fyra är nöjd jämfört med en av tre för
samtliga.
Påfallande är också att det tycks finnas en
skillnad mellan könen. Kvinnor anser i lägre
grad än män att deras kunskaper är tillräckliga. Bara vad gäller ämneskunskaper och att
upptäcka elever med behov av stöd tycker de
sig ha lika mycket eller bättre kunskaper än
männen. Trots detta är män något mindre
nöjda och något mer missnöjda med möjligheten till kompetensutveckling. Det skulle
kunna tyda på att skillnaden snarare är en
fråga om självförtroende.

undervisningsmaterial, teknik, gruppstorlek
och möjlighet för eleverna att få extra stöd har
stor betydelse för hur undervisningen flyter.
En aldrig så välplanerad lektion faller direkt
om videobandspelaren är utlånad eller bandspelaren trasig. Att undervisa en stor grupp
elever med helt olika förutsättningar och kunskaper kan vara svårt även för en skicklig pedagog.
Tillgången till modernt undervisningsmaterial och ny teknik är det som samtliga lärare är
mest tillfredsställda med (se diagram 20).
Nära hälften av alla lärare tycker det fungerar
bra. På gymnasieskolan finns flest nöjda lärare,
medan de som undervisar år 4-9 är minst tillfredsställda. Mest illa tycks det stå till i storstäder.
För litet extra stöd
Elevernas möjlighet att få extra stöd vid behov
är det som lärarna anser fungerar sämst beträffande undervisningen. Bara en fjärdedel av
lärarna tycker att detta fungerar bra, medan
över hälften anser att där finns brister. Fler
direkt missnöjda lärare finns i grundskolan,
medan något fler gymnasielärare svarat varken
bra eller dåligt på denna fråga. Det kan vara
en fingervisning om att problemet inte upplevs som lika stort på gymnasieskolan, men
fortfarande är dock hälften missnöjda. Lärare
på program med yrkesämnen är något mer
nöjda - detta kan möjligen hänga samman
med att grupperna är mindre, så att man lättare kan ge vissa elever mer uppmärksamhet.
Sambandet mellan små grupper och mindre

Bra tillgång till teknik
Kärnan i skolans verksamhet är det som händer i klassrummet. Yttre förutsättningar som

Diagram 20: Andel lärare som är mycket nöjda eller
ganska nöjda med följande i sin arbetssituation.
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behov av stöd är dock inte helt entydigt i
undersökningen.
Man kan anta att denna brist också ger
upphov till frustration. Att kunna ge stöd till
elever är nämligen en av de viktigaste uppgifterna för skolan, anser lärare, föräldrar och
allmänhet. Nästan samtliga lärare, 94 procent, tycker att det är absolut nödvändigt,
men bara 17 procent anser att skolan lyckas
med detta, se artikeln Så lyckas skolan.
Anmärkningsvärt är dock att eleverna själva
inte är lika negativa till möjligheten att få
stöd, vilket framgår av artikeln Var fjärde stressad - men bättre betyg på lärarna. Tre av fem elever tycker att möjligheterna att få extra stöd
är bra eller ganska bra. Det är lika många som
i förra undersökningen. En orsak till detta
kan vara att gruppen elever som behöver men
inte får stöd är relativt liten och att en förändring därför inte syns i de totala siffrorna. Att
lärarna ändå märker förändringen är kanske
inte så konstigt. En annan förklaring kan vara
att eleverna själva faktiskt inte vet vilka stödresurser som finns eller borde finnas, eller att
eleven har bristande insikt om vilka behov
han eller hon har.

skolans program med yrkesämnen anser över
hälften att storleken på klasser är bra.
En tydlig markering gör lärare år 7-9 och
gymnasielärare på studieförberedande program - bara var tredje tycker att gruppstorleken är bra och nästan hälften att den är dålig.
Skillnaden kan höra samman med att undervisningsgrupperna ofta faktiskt är mindre i år
1-6 och på program med yrkesämnen.
Bland lärare i storstad är varannan direkt
missnöjd med gruppstorleken. En möjlig förklaring är att i storstäder finns de socialt
tyngst belastade områdena. Där blir då stora
grupper ett påtagligt problem. En annan förklaring skulle kunna vara att klasserna faktiskt
är större i storstadsregioner.
Arbetssituationen
Hur lärare uppfattar arbetssituationen i stort
kanske är det som tydligast påverkar deras
bild av sitt yrke. Frågan som berör lärarnas
arbetssituation kan delas upp i fyra delar - de
som rör skolans yttre förhållanden, relationerna på skolan, anställningsförhållanden
och lärarens utvecklingsmöjligheter.
Mer tid i skolan
Närmare hälften av alla lärare anser att de har
tillgång till en tillfredsställande arbetsplats på
sin skola, vilket framgår av diagram 21. Bäst
tycks lärare på gymnasieskolan ha det - där är
över hälften nöjda. Fortfarande är dock 38
procent missnöjda med tillgången till arbetsplats - hela 22 procent är mycket missnöjda.
Det är höga siffror med tanke på att det nya

Stora grupper när eleverna blir äldre
Synen på grupp- eller klasstorleken är sammansatt. Lika många, två av fem lärare, anser
att den är bra som att den inte är bra. Var
femte tillfrågad har angett alternativet varken
bra eller dålig. Klara skiljelinjer framträder
inom grundskola och gymnasieskola. Lärare
år 1-6 ligger runt genomsnittet. På gymnasie-

Diagram 21: Andel lärare som är mycket nöjda eller
ganska nöjda med följande i sin arbetssituation.
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läraravtalet för de flesta lärare innebär att de
tillbringar mer tid i skolan.
Något färre lärare, två av fem, är nöjda med
den fysiska arbetsmiljön på skolan. De mest
nöjda finns på programmen med yrkesinriktning, där varannan lärare är nöjd med miljön. Sämst fysisk arbetsmiljö verkar storstadsskolorna ha. Där är bara var tredje lärare
nöjd.
De flesta lärare tycker att skolans normer
och regler fungerar bra. Skillnaden är dock
stor mellan grundskola och gymnasium - av
lärare i grundskolans år 1-6 är över 70 procent nöjda, medan knappt hälften är nöjda i
gymnasieskolan.

omkring sig. För lärare innebär det i första
hand eleverna, men det är också nödvändigt
att man trivs med sina kollegor. Arbetskamraterna kan stötta när annat brister, och
sviktar de så trivs man sämre.
Undersökningen visar att lärarna överlag
är nöjda med relationerna till elever, föräldrar och kollegor, se diagram 22. Allra nöjdast är de med relationen till eleverna - 84
procent är ganska eller mycket nöjda med
uppskattningen från elever.
Yngre elever - bättre relationer
Mest nöjda med samtliga relationer är lärare
i grundskolans år 1-3. Av dem är drygt nio av
tio nöjda med elevernas uppskattning och
nästan lika många är nöjda med föräldrasamverkan. När eleverna blir äldre tycks uppskattningen från dem och föräldrar minska.

Mänskliga relationer i topp
Det är viktigt för arbetstrivseln att man fungerar bra med de människor man har runt

Diagram 22: Andel lärare som är mycket nöjda eller
ganska nöjda med följande i sin arbetssituation.
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Minst uppskattning från elever upplever lärare i grundskolan 7-9 och gymnasieskolans studieförberedande program att de har.
Andelen nöjda är dock fortfarande hög, runt
80 procent.
På gymnasieskolan är färre nöjda med föräldrasamverkan - inte oväntat med tanke på
att eleverna är äldre och föräldrarnas roll inte
lika central. Lika många är nöjda som varken
nöjda eller missnöjda (42%), vilket tyder på
att frågan inte är särskilt viktig för gymnasielärarna. Uppskattningen av samarbetet med
kollegor ligger dock på liknande nivå, oavsett
var i skolan man jobbar - runt 80 procent.
Även bland lärare som trivs dåligt tycks de
flesta, två av tre, ha ett gott förhållande till
eleverna. Över hälften av dem är också nöjda
med samverkan med föräldrarna. Den stora
skillnaden ligger i hur de uppskattar samarbetet med kollegorna. Strax under hälften är
nöjda med det, jämfört med fyra av fem för
genomsnittet. Det visar hur viktiga kollegorna
är för arbetstrivseln.

förra skolbildsundersökningen - även där var
gymnasielärare något mindre nöjda och
något mer missnöjda, men skillnaderna är nu
större och missnöjet har ökat betydligt (från
26% till 40%).
Bland lärare som funderar på att byta
arbetsplats är också där bara var tredje nöjd
med sin skolledning. Varannan av dessa lärare är direkt missnöjda med skolledningen,
jämfört med var tredje totalt. Missnöje med
skolledningen kan alltså vara en anledning
till att byta arbetsplats.
Mot bakgrund av att flera rapporter visat
att rektorerna på grundskolan är stressade
och överansträngda (bl a en undersökning
från S:t Erikshälsan i Stockholm 1996) kunde
man möjligen förvänta sig ett ännu större
missnöje med skolledningen i grundskolan.
Detta tycks dock inte ha påverkat lärarnas
upplevelse av skolledningen negativt.
Lönen för dålig
Det lärare är minst nöjda med är lönen. Bara
en av fyra är positiv till sin lön, medan över
hälften är ganska eller mycket missnöjda, se
diagram 23. Mest nöjda med sin lön är lärare
år 1-3 och de som undervisat i över 20 år.
Bland dem som undervisat mindre än 20 år är
bara en av tio nöjd med sin lön. Män är betydligt mindre nöjda än kvinnor (16% mot
26%).
Vi vet dock inte hur missnöjet ser ut.
Närmast till hands ligger att tro att man tycker att lönen är för låg i förhållande till arbetsinsatsen. Men i frågan kan också gömma sig

Gymnasielärare missnöjda med skolledningen
Mindre än hälften av alla lärare är positiva till
skolledningens förmåga att ge information
och stöd. Var tredje lärare är direkt missnöjd
med detta. På gymnasieskolan är bara en av
tre lärare nöjd med sin skolledning, medan
två av fem är missnöjda. Det kan möjligen ha
ett samband med att turbulensen varit stor i
och med det snabba införandet av den nya,
kursutformade gymnasieskolan. Detta skulle
kunna styrkas vid en jämförelse med den

Diagram 23: Andel lärare som är nöjda eller
missnöjda med följande i sin arbetssituation.
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Vad gäller tillgången till kompetensutveckling är en tredjedel nöjda och en tredjedel
missnöjda, medan något färre varken är
nöjda eller missnöjda. Denna spridning rymmer skillnader mellan både lärargrupper och
regioner. I störst behov av kompetensutveckling anser sig lärare i grundskolans år 7-9 och
lärare i glesbygd vara. För glesbygdslärarna är
det tydligt att de anser sig sakna vissa kunskaper, se ovan. För lärare i grundskolans år 7-9
är behovet mer otydligt. Det enda de uppenbart efterfrågar mer än andra är att kunna
använda datorer. Förklaringen måste sökas i
andra faktorer, kanske den nya läroplanen för
grundskolan.

ett motstånd mot den individuella lönesättningen som genomförts på skolorna.
Anställningstryggheten får högre poäng nära två av tre är nöjda med den. Minst nöjda
med anställningstryggheten är obehöriga
lärare, nya lärare och lärare på gymnasieskolans program med yrkesämnen. Bland de två
sistnämnda grupperna finns en större andel
obehöriga lärare, vilket naturligtvis påverkar
resultatet.
Återvändsgränd
Ett problem med läraryrket är att det har
karaktären av en återvändsgränd - det saknar
naturliga karriärvägar. För den lärare som
önskar ökat ansvar och högre lön återstår i
stort sett bara skolledarrollen. Att det upplevs
negativt framkommer i skolbildsundersökningen - endast en av sju lärare är nöjd med
sina möjligheter att få ökat ansvar, vilket framgår av diagram 24. På gymnasieskolans studieförberedande program och av de lärare som
arbetat upp till femton år i yrket är över hälften direkt missnöjda. Det gäller även dem
som vill byta arbetsplats, yrke eller trivs dåligt.

Ökat missnöje med anställningstrygghet
Sedan skolbildsundersökningen 1993/94 har
en del förändringar skett. Den största skillnaden är inställningen till lönen. Där har andelen nöjda halverats, det vill säga sjunkit från
varannan till var fjärde lärare, medan andelen
missnöjda fördubblats - stigit från en fjärdedel till hälften.
De som var nöjda 1993/94 var främst lärare år 1-3 (55%), medan lärare på gymnasieskolans studieförberedande program var
minst nöjda (27%). Även om man inte kan
förvänta sig att en yrkesgrupp ska vara helt
nöjd med sin lön så är skillnaden mot denna
undersökning påtaglig. Den stora förändringen finns hos lärare i grundskolan år 1-3. Dessa
var långt mer nöjda än genomsnittet i den
föregående undersökningen. Detta kan
hänga samman med att det också var de som

”Vill nog påstå att det mesta av förändringar,
utveckling och studier för kompetensutveckling
sker mycket på eget initiativ. Har själv läst mer
didaktik i flera år + utbildat mig själv inom IT och plötsligt finns det chanser att pröva nytt
med likasinnade kollegor.”
Lärare

Diagram 24: Andel lärare som är nöjda eller
missnöjda med följande i sin arbetssituation.

Möjligheter att få större
ansvar och högre lön
inom läraryrket
Mycket nöjd
Ganska nöjd
Varken nöjd eller missnöjd

Möjligheter till
kompetensutveckling

Ganska missnöjd
Mycket missnöjd
100

80

60

40

20

0

20

Andel i %

70

40

60

80

100

fick störst lönelyft i samband med kommunaliseringen av skolan 1991. I årets undersökning har de närmat sig genomsnittet, men de
är fortfarande något mer nöjda med lönen än
övriga lärare. Förändringen kan vara ett tecken på att man anser att lärarna faktiskt halkat
efter i löneutvecklingen. Den skulle även
kunna indikera att den högre lönen inte längre uppväger den ökade arbetsbördan.
Färre lärare är dessutom nöjda med anställningstryggheten. Andelen nöjda har minskat
från 72 procent till 63 procent.
Vad beträffar de mänskliga relationerna så
har frågorna formulerats om något, men
innebörden är i stort densamma. Något fler
lärare är nöjda med relationerna till föräldrar
och kollegor jämfört med förra mätningen.
Synen på elevernas uppskattning är lika positiv som tidigare (84%). Som framgår av artikeln Var fjärde stressad - men bättre betyg på lärarna tycks elevernas uppskattning av lärarna
glädjande nog ha ökat något.
Andelen lärare som är nöjda med skolledningen är i stort sett oförändrad från
1993/94. Men andelen uttalat missnöjda har
stigit från 22% till 32%. Störst är förändringen bland gymnasielärare.

mest missnöje över sin situation. Det är snarare de som arbetat mindre än 20 år. På ett sätt
är detta faktum än mer allvarligt, eftersom
dessa lärare förväntas ha lång tid kvar att
arbeta och lärarbristen kommer att öka. Det
är också de som arbetat mellan fem och nitton år som oftast överväger att lämna yrket.
Än mer tragiskt framstår detta mot bakgrund av artikeln Föräldrars makt i skolan:
Många försöker - med klent resultat. Där framkommer att lärare som arbetat kortare tid
tycks vara mer benägna att förändra arbetssättet, som att samordna ämnen, låta eleverna
själva ta reda på saker mer och använda ny
teknik. Det rör sig alltså om en grupp lärare
som är öppna för förändringar, har idéer,
ambitioner och stort engagemang. Just de
som behövs i skolan.
Utsatta lärare?
Storstadslärare och lärare i grundskolans år 79 skulle kunna förväntas vara mer utsatta och
ha sämre arbetsförhållanden än andra lärare,
åtminstone om man ser till den allmänna
uppfattningen om vilka lärare som har det
tyngst. Detta får bara stöd till viss del i undersökningen. Lärare i år 7-9 förefaller ha äldre
läromedel och teknik och sämre tillgång till
kompetensutveckling. De är också något mindre nöjda med kunskapen om datorer och får
mindre uppskattning från elever. Samtidigt
har de bättre arbetsplatser än genomsnittet.
Lärare i storstadsområden tycker att de kan
mer om integrering av kulturer och elevsocialt arbete. Den fysiska arbetsmiljön är sämre
och de har mindre tillgång till moderna läroböcker och ny teknik. Dessutom utsätts både
de och lärare i år 7-9 för mer våld och hot.
Båda grupperna trivs något sämre än övriga
lärare. Något fler lärare i år 7-9 vill byta yrke.

Äldre lärare inte mest missnöjda
Medelåldern i lärarkåren är hög. Tre av fyra
lärare är 40 år och över, enligt Bilden av skolan 1996, vilket är högt vid en internationell
jämförelse. Nästan varannan lärare har arbetat över 21 år i yrket. Två av tre lärare är kvinnor.
Undersökningar har visat att äldre lärare
upplever sitt arbete särskilt tungt och att de
inte orkar arbeta heltid fram till pensionen
(bl a Lärarförbundet, LR i Huddinge och
Haninge). I skolbildsundersökningen 1997
framgår att den grupp som arbetat över 25 år
mer än andra upplever att arbetsbelastningen
ökat väsentligt de senaste åren. De har i lägre
grad kunskap om arbetslivet utanför skolan
och om datorer. Däremot är de i mycket större utsträckning nöjda med lönen och anställningstryggheten, samt med samarbetet med
föräldrar. De tycker också mer än andra grupper att de är bra på att upptäcka och ta hänsyn till elever med särskilda behov.
De som arbetat längst tycks alltså uppfatta
arbetet tyngre. Men de upplever också fördelar av att ha arbetat länge, i form av högre
lön, tryggare anställning och större erfarenhet. Det är inte denna grupp som uttrycker

”På min nuvarande arbetsplats finns många
engagerade som driver hårt för att utveckla
skolan i läroplanens anda. På min förra arbetsplats (i samma kommun) stod allt still och alla
gnällde över minsta förändring. Hade jag fyllt i
denna enkät då hade resultatet blivit klart mer
negativt!”
Lärare

En av tre vill byta yrke
En majoritet av lärarna upplever alltså att
deras arbetsbelastning ökat väsentligt.
Dessutom tycker de allra flesta lärare att
lönen är för låg eller för orättvis och att kar-
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riärvägar saknas. Situationens allvar förstärks
av att nästan var tredje lärare det senaste året
allvarligt har funderat på att byta yrke. Något
fler lärare år 7-9, liksom de som undervisat
mellan fem och nitton år, vill lämna lärarbanan. Män vill också i högre utsträckning än
kvinnor byta yrke (38% mot 24%).
Förklaringen till att man vill byta yrke
handlar till stor del om missnöje med det som
berör den egna utvecklingen och arbetssituationen. De som vill lämna läraryrket tycks ha
en tendens att uppleva problemen inom skolan starkare än andra grupper. De visar också
i högre grad än andra sitt uttalade missnöje i
olika frågor. Några frågor de är särskilt missnöjda med rör lönen, stöd till elever, klasstorleken, kompetensutvecklingen och möjligheten att få större ansvar och högre lön. De har
också en mer negativ inställning till ett förändrat arbetssätt.
Det tycks inte ha någon stor betydelse om
man trivs eller inte i skolan. Bara en av tio
som vill byta yrke trivs dåligt. Av dem som trivs
ganska eller mycket bra har en fjärdedel övervägt att byta yrke.

En av tio vill byta arbetsplats
Drygt en av tio lärare har övervägt att byta
arbetsplats. Fler kvinnor än män (15% mot
9%), och något fler lärare i år 1-3 vill byta
arbetsplats.
Mycket av missnöjet ser liknande ut som för
dem som vill byta yrke. Men det riktar sig
även mot det som berör den enskilda skolan som den fysiska arbetsmiljön och tillgången
till en egen arbetsplats, liksom mot stödet och
informationen från skolledningen.
De som vill byta arbetsplats trivs sämre med
skolledningen - två av fem trivs dåligt mot en
av fem totalt. De trivs också något sämre med
kollegorna än genomsnittet. Däremot är de
mer positiva än andra till ett förändrat arbetssätt. Det talar alltså för att den enskilda skolans inriktning spelar stor roll när man byter
arbetsplats.
De har dessutom i betydligt högre grad än
andra lärare blivit utsatta för våld och hot - 30
procent har blivit utsatta jämfört med 17 procent för genomsnittet.
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Det finns kraft
Undersökningens resultat ger vid första
anblicken ingen upplyftande bild av lärarnas
situation - mycket visar på brister och missnöje. Det ger dock viktig information om vad
lärare upplever att de behöver allra mest:
En stor brist är att det är svårt att få större
ansvar och högre lön inom yrket. En annan
brist är att många lärare saknar viss kompetens, som datakunskaper och kunskaper om
integrering av olika kulturer i skolan. Ett tredje bekymmer är att de inte kan ge eleverna
det stöd de behöver. Dessutom tycker de att
jobbet är för dåligt betalt. För en del lärare är
dessa problem så allvarliga att de överväger
att lämna yrket. De första att fly är män och
yngre lärare.
Men om man vänder på resultatet så framträder en annan bild av lärarna: de är människor som vill och bryr sig om. De uppskattar
sina elever mest av allt, de värderar samarbetet med kollegor och föräldrar högt. De trivs
med sitt yrke och sin skola och tycker att där
är ordning och reda. De kan sina ämnen bra.
De ser att många av eleverna behöver stöd
och vill ge dem det. De vill ha mindre grupper för att hinna se och möta alla elever bättre.
Det finns en oerhörd kraft i denna vilja.

Lyckas man fånga upp och ta till vara den
kraften, och ger lärarna de förutsättningar de
behöver för att utveckla sin professionalism då kan vi få en riktigt bra skola.
Maria Lannvik Duregård är journalist och har
tidigare arbetat som lärare.
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Inflytande
Idag har kommunerna ansvaret för hur skolan ser ut även om
de måste följa lagar, förordningar och andra styrdokument. På
det här sättet har de som bestämmer över skolan flyttat närmare medborgarna. Att belysa hur olika grupper ser på sitt
inflytande, och hur den bilden förändras, blir än mer viktigt.
När individerna ger uttryck för sin egen känsla av inflytande
ger det en bild av hur de uppfattar sina möjligheter att påverka. Vad de svarande menar med ”inflytande” eller hur stort det
faktiska inflytandet är vet vi däremot inget om.
En principdiskussion om vem som ska bestämma över skolan
och en jämförelse mellan gruppernas inflytande tas upp i
Elevers, föräldrars och lärares bilder av inflytande i skolan. Elevers
och lärares inflytande sedda ur perspektivet att kunna påverka
sin arbetssituation beskrivs i ...i enlighet med demokratiska principer. I Föräldrars makt i skolan: Många försöker - med klent resultat
behandlas föräldrars inflytande, men också hur de försökt
påverka sina barns skola och hur de tycker att de lyckats.
Inflytandet på följande områden tas upp:
Verksamhetens inriktning
Innehåll
Vad som ska tas upp i undervisningen i olika ämnen
Arbetssätt
Hur man ska arbeta på lektionerna, t ex om ni ska arbeta i
grupp, göra egna undersökningar, jobba i arbetsbok eller lyssna på läraren
Läromedel
Vilka läroböcker eller läromedel som ska användas
Yttre ramar för verksamheten
Resurser
Hur skolan använder sina pengar inom olika områden, t ex
inköp av material, vikarier och studiebesök
Klasstorlek
Klasstorlek/undervisningsgruppens storlek
Skolmiljö
Hur skolmiljön, t ex lokalerna och skolgården ska vara
Regler
Reglerna i skolan
StödDet egna barnets/elevernas möjligheter att få extra stöd möjlighet om de skulle behöva det
Val
Lärare
Val av skola

Vilka lärare du/barnen har
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- Jag tycker det är bra att vi elever får bestämma vilka betyg vi ska
satsa på. Vi tvingas erkänna för oss själva vad det är vi inte är så
bra på. Man får satsa på höga betyg i andra ämnen. Det säger
Maria Lindgren, elev i klass 9B, på Högsätraskolan.
På den här skolan har man sedan länge försökt få också eleverna
att vara med och bestämma om hur man ska arbeta i skolan. Här
har man försökt hitta sin form av elevdemokrati.

Henrik Karlsson

Lättare och roligare
om jag själv får bestämma
Lidingö är en överklasskommun men Högsätra är ingen
överklasskola. Den ligger i ett
av kommunens få höghusområden. Betonghusen har visserligen målats varmt gula och kvarterets livsmedelsbutik har döpts
till Kantarellen, men det räcker

inte för att ta bort intrycket av
förortstristess. Själva skolbyggnaden är en brun sliten mexitegellänga med skraltiga svarta
dörrar av aluminium.
Men i denna fula skolbyggnad har det under några års tid
vuxit fram en stark elevkultur.
Olika elevråd har hand
om miljö- och trivselfrågor, sopsortering,
åtgärder mot mobbning med mera. Men
mest slående för en
utomstående är hur
mycket eleverna i samråd med lärarna verkar
kunna bestämma över
undervisningen.
- Inför varje nytt
avsnitt säger läraren
vad det är vi ska kunna.
Sedan får vi bestämma
hur vi ska arbeta, om vi
ska jobba i grupp eller
enskilt till exempel. Vi
får också välja hur vi
ska redovisa det vi lärt
oss, säger Maria
Lindgren.
Jag får ta över klass
9B en lektion och prata
med dem om hur de
upplever sina möjlighe76

ter att påverka. Det är en ganska typisk högstadieklass, bullriga grabbar som överröstar de
mer nyanserade tjejerna, elever
som talar i munnen på varandra och som börjar ägna sig åt
annat när diskussionen går för
långsamt. Det vore fel att säga
att de bubblar av entusiasm när
elevdemokrati kommer på tal.
En tredjedel av eleverna i
9B sitter i något av råden.
Henrik Johanson är en dem:
- Jag håller med om att elevdemokratin fungerar bra på
Högsätraskolan, men jag tycker
att lärarna arbetar för långsamt
med de frågor vi tar upp. De
har alltid en massa ursäkter för
att skjuta upp saker.
Ändå är det här ett prov på
elevdemokrati som inte är speciellt vanligt i Sverige. Lärare
från andra skolor kommer till
Högsätra för att hitta metoder
för att ge sina elever makt.
När vi kommer in på elevernas inflytande över undervisningen blir diskussionen livligare.
- Olika lärare är olika bra på
att lyssna på eleverna. I en del
ämnen har vi fortfarande mycket

katederundervisning med läraren som bara pratar och pratar,
säger Kristina Torell.
Vilka är nackdelarna när eleverna får bestämma för lite?
- Det blir tråkigare. Jag lär
mig sämre när jag bara gör som
jag blir tillsagd. Man kanske
behöver jobba på ett visst sätt
för att få in saker i huvudet, om
läraren bara har ett sätt så fungerar det inte för alla, säger
Maria Lindgren.
Finns det inte en risk att det
inte blir så mycket gjort när eleverna bestämmer arbetsmetod,
några vill kanske alltid vara i
samma grupp fast de inte jobbar så effektivt ihop?
- Jo, fast då kan läraren gå in
och bestämma vilka som ska
ingå i gruppen. Oftast får vi
bestämma själva, men om det
är något problem så bestämmer
läraren, säger Cathrine
Stenemyr.
Hur gör ni för att bestämma
vad läraren ska ta upp på lektionerna?
- Vi får ta hem materialet och
se vad vi tycker är svårt, sedan
går läraren igenom det med
hela klassen, säger Jonas

Andersson.
Får ni bestämma vilka läromedel ni ska ha?
- Nej, det får vi inte göra.
Man har dom böckerna man
har. Jag tycker inte det spelar så
stor roll så länge boken är läsbar, säger Maria Lindgren.
Andra elever säger att de
skulle vilja bestämma om läromedel, exempelvis i svenska
skulle de vilja ägna sig mer åt
egna projekt, skriva noveller
och annat.
Är det något annat ni skulle
vilja bestämma om?
- Nej, inte jag. Eleverna ska
inte bestämma för mycket, det
är ändå lärarna som måste ta
det största ansvaret för undervisningen, säger Maria
Lindgren.
SO-lärarna Birgit Eriksson
och Sigrid Sinclair tycker att
elevdemokratin är ganska lättadministrerad.
- Jag har upptäckt att det går
att få demokratin att fungera
med väldigt små medel. Jag
brukar exempelvis hänga upp
ett blädderblock där eleverna
får skriva vad de tycker är svårt,
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sådant som de behöver extra
genomgångar i. Ett simpelt
men väldigt effektivt system,
säger Sigrid Sinclair.
Varför fungerar elevdemokratin så bra just på Högsätraskolan?
- En viktig anledning är att vi
har ett väldigt engagerat lärarkollegium. Vi trivs med varandra och har jobbat i många år
med att få eleverna att ta ansvar
för sina studier, långt innan
man började tala om elevdemokrati i de olika styrdokumenten.
Vi märkte helt enkelt att eleverna presterade bättre när de fick
ta eget ansvar, säger Birgit
Eriksson.
Inför varje avsnitt får eleverna säga vilket betyg de vill satsa
på. Det är ett system som alla är
nöjda med. Elevernas ambitionsnivå verkar vara högre än
den skulle varit om de inte fått
bestämma själva. Men Birgit
Eriksson säger att systemet
också kan skapa känsliga situationer.
- Om läraren signalerar att
en elev inte är så bra i ett ämne
vågar denne kanske inte satsa
för att få ett bra betyg. Det är
viktigt att lärarna visar förtroende.

Elevers, föräldrars och lärares bilder
av inflytande i skolan
Sverker Lindblad & Héctor Pérez Prieto
Läraren har fortfarande makten över vad som tas upp på lektionerna och vilka läromedel som
ska användas. Föräldrarna tycker idag att de har mindre att säga till om när det gäller hjälp till
det egna barnet än för tre år sedan. Eleverna tycker att de mer nu får bestämma hur de ska
arbeta på lektionerna. Men totalt är brukarnas inflytande fortfarande mycket begränsat. Det är
bara på några punkter lärarna kan tänka sig att släppa ifrån sig makten.
I det här kapitlet skall vi göra jämförelser mellan lärares, elevers och föräldrars attityder till
inflytande i skolan. Vad vill de ha inflytande
över - och vad kan de vara med om att bestämma om? Vi skall också granska hur man inom
dessa grupper ser på varandras inflytande.
Men först skall vi ta upp frågan om inflytande
över skolan på ett principiellt plan.

de var en väg till ett mer effektivt, modernt
och rättvist samhälle, enligt detta slag av argument.
- eller lärarna?
En annan ståndpunkt har betonat betydelsen
av lärarnas inflytande över skolan. Det är de
som besitter kunskapen om ämnesteori och
om undervisningens villkor och möjligheter.
Vad som krävs för ett väl fungerande skolväsende är - enligt denna typ av argument - att
de professionellas sakkunskap tas tillvara vid
utformningen och inriktningen av verksamheten.
Dessa båda argumentationslinjer om vem
som ska ha inflytande över skolan har utgjort
viktiga sidor av debatten om skolan. Är det
politikerna eller de professionella som ska
bestämma? Vilka ska bestämma över vad?1

Vem ska bestämma i skolan?
Inflytandet i och över vad som sker i skolan är
en komplicerad fråga. Tidigare frågade man
sig om det var kyrkan eller staten som skulle
bestämma över folkets utbildning. Under vårt
århundrade har uppfattningarna om skolans
styrning förändrats rejält, till exempel rörande vilka som har rätt att bestämma i skolfrågor och vad som räknas som viktigt och värdefullt i sammanhanget. Vi ska här belysa
några olika ståndpunkter därvidlag.

- eller eleverna?
Frågan om inflytande och ansvar blir inte
enklare av att de som använder sig av skolan som elever eller föräldrar - kommer in i bilden. Framför allt i samband med grundskolereformen, som sjösattes i början på sextiotalet, kom elevernas inflytande in i sammanhanget. Man utgick - i efterdyningarna av det
andra världskriget - från att skolan hade en
viktig uppgift att fostra till demokrati. För att
uppnå detta menade man att det var viktigt
att eleverna själva fick ta ansvar och bli delaktiga i verksamhetens utformning. Elevinflytande sågs inte bara som ett sätt att erhålla
en så kallad progressiv undervisning, utan
också som en åtgärd för att säkra demokratins
framtid. Genom att det uppväxande släktet
övades i demokratiskt beslutsfattande skulle
de också lära sig att omfatta demokratiska värderingar.

Ska politikerna bestämma?
En viktig argumentationslinje har varit att se
utbildningsfrågor som i grunden politiska frågor. I ett demokratiskt samhälle är det de folkvalda som ska bestämma över skolväsendets
utformning och inriktning. I viktiga hänseenden handlade de stora skolreformerna om
detta. Utbildning sågs som en rättighet och
en resurs som borde komma folkflertalet till
godo. På så sätt skulle ett modernt samhälle
med upplysta medborgare ta form. Och på så
sätt skulle urvalet till olika poster i samhället
ske på grundval av förmåga och inte utifrån
familj och släktskap. Ett väl utbyggt skolväsen-

1 Relationen mellan politiska och professionella
beslut är en klassisk fråga inom den forskning som
arbetar med professioner och professionalisering.
För en genomgång relativt läraryrket, se Falkner, K
(1996):
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-eller föräldrarna?
Under sjuttio- och åttiotalet växte kritiken
mot ett alltför centralt styrt skolväsende som
inte var tillräckligt känsligt för vare sig föräldrars eller elevers synpunkter och önskemål.
Den svenska maktutredningen (SOU
1990:44) visade också att medborgarna tyckte
sig ha ytterst ringa inflytande över skolan.
Ungefär samtidigt ifrågasattes också effektiviteten i skolan alltmer (Jfr Lindblad & Wallin
1993). Det var alltför dyrt med en centralt
reglerad skola. Genom avreglering - genom att
man tog bort öronmärkning av resurser samt
genom att ta bort vissa föreskrifter - och decentralisering av beslutsfattandet inom skolväsendet hoppades politikerna få en skola som tog
större hänsyn till de lokala förhållandena och
till elevers och föräldrars önskemål.
Denna typ av förändring var inte på något
sätt unik för Sverige. I de flesta länder i västvärlden genomförde man sådana omvandlingar. I stället för att styra skolväsendet med
hjälp av regler och direktiv försökte utbildningspolitiker och -ideologer i olika länder i
olika internationella organisationer att hitta
vägar att styra skolan - med hjälp av mål- och
resultatstyrning. Vår egen läroplansreform
från 1994 kan ses som uttryck för en sådan
förändring.

dringar av politisk art som skolor med
bestämda religiösa preferenser, dels därför att
en ”marknad” kräver politiska beslut för att
fungera, till exempel genom att skolpeng av
viss storlek följer eleven). De alternativ som
utvecklades var i huvudsak av två slag.
Konsumentens rätt att välja skola
Under den borgerliga regeringen i början av
nittiotalet arbetade man i riktning mot en
marknadsstyrning av svensk skola. Avreglering i kombination med skolpeng och ökade
möjligheter för föräldrar och elever att som
konsumenter välja skola skulle leda till en konkurrens som på sikt skulle förbättra kvalitén i
svensk skola genom personalens kunnande
och insatser.
...eller brukarnas medansvar?
I samband med att socialdemokraterna erhöll
regeringsmakten 1994 förändrades också i
viss mån inriktningen av avregleringen av
skolväsendet. Man betonade brukarnas inflytande över den skola som låg i deras grannskap. Istället för att välja mellan skolor på en
marknad skulle elever och föräldrar bli mer
delaktiga i skolans utformning och verksamhet genom att vara med att styra och bedöma
verksamheten i sina skolor.

Nytt förhållande mellan makthavare och
lärare
En poäng i sammanhanget var här att man
hoppades att få till stånd en ny relation mellan politiker och professionella. Politikerna på central och lokal nivå - ska besluta om
målen, medan skolledare och lärare ska finna
de vägar som de bedömmer vara de bästa för
att förverkliga dessa mål. Granskningen av
resultaten fick visa i vad mån de professionella lyckats i sitt företag. Professionalismen hos
skolledare och lärare betonades i hög grad i
offentliga texter rörande en mål- och resultatstyrd skola.
Samtidigt som det ägde rum en decentralisering av skolväsendet försökte man inom
utbildningspolitiken att få till stånd ett skolväsende som var mer känsligt för elevers och
föräldrars intressen och synpunkter. Med
politiska åtgärder försöker man skapa nya
arenor för ”icke-politiskt” inflytande över skolan. (I sammanhanget bör det dock sägas att
detta bland många ses som ett nytt sätt att
bedriva utbildningspolitik, dels därför att
sådana arenor kan ge utrymme för förän-

Skolan - en privatsak eller något offentligt?
Vi har här sett förändringar i uppfattningar
om vilka som skall styra skolan - politiker, professioner, konsumenter eller brukare. Vilka
som skall styra är inte bara en teknisk fråga
enligt många. Är skolan att se som en allmän
nyttighet - för samhällets och medborgarnas
bästa - eller som en privat nyttighet - för familjernas och de enskilda individernas bästa?
Genom att man på politiskt håll minskar det
politiska inflytandet över skolan kan man säga
att att man också öppnar för politiska tendenser - utan offentlig politisk debatt och
ansvarstagande. Exempel på detta i den
offentliga debatten är bland annat att en
ökad segregering i samhället kan bli en följd
av att elevers och föräldrars möjlighet att välja
skola förbättras. Detta gör det ytterst viktigt
att studera följder av avreglering av skolväsendet för olika grupper i samhället.
Sammanfattningsvis: utbildningspolitiken
under de senaste decennierna uttrycker olika
uppfattningar om vilka som skall styra den
decentraliserade skolan. Genom jämförelser
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Diagram 25: Andel elever och föräldrar som vill vara med och bestämma
väldigt mycket eller ganska mycket över följande områden i skolan.
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mellan kategorierna lärare, elever och föräldrar kan vi få en bild av hur det gått.
Vi rör oss här med tre olika kategorier vars
bilder av skolan vi kan jämföra, nämligen
lärare, elever och föräldrar. Genom den
undersökning som gjorts ska vi försöka svara
på följande frågeområden:
• Hur ser lärare, elever och föräldrar på sitt
inflytande:
- vad vill de ha inflytande över och
- vilket inflytande menar de att de faktiskt
har?
• Hur ser lärare, elever och föräldrar på
varandras inflytande?
• Hur ser det ut idag jämfört med skolbildsundersökningen 1993/94?

ma vad gäller verksamheten som sådan.
Däremot vill många föräldrar vara med och
bestämma om regler och om skolans miljö,
och även om resurser och lärare. Och åtskilliga föräldrar - drygt 85 procent - vill påverka
möjligheten för deras egna barn att få stöd i
skolan. Och nästan lika stor andel av föräldrarna - 70 procent - vill påverka valet av deras
barns skola.
Bland lärarna själva vill den stora merparten ha ökat inflytande över miljö och över
arbetssätt. Runt en fjärdedel vill ha mer att
säga till om när det gäller läromedel, regler
och resurser, medan ett litet fåtal vill utöka
sitt inflytande över innehållet i verksamheten.
Lärarna makt över undervisningen
I vad mån upplever då elever, lärare och föräldrar att de kan utöva inflytande över verksamheten? Detta kan vi studera i diagram 26.
Bilden är mycket tydlig vad gäller verksamheten i skolan. Nära nog alla lärare menar att de
har inflytande över såväl undervisningens
innehåll, de läromedel som utnyttjas och det
arbetssätt som man utnyttjar.
Bland föräldrarna är det endast ett fåtal
som säger sig kunna vara med och bestämma
om dessa frågor, medan eleverna intar något
av en mellanposition. En klar majoritet av ele-

Regler och skolmiljö viktiga för alla
Låt oss börja med i vad mån elever och föräldrar vill vara med och bestämma om skolans
förutsättningar och verksamhet. Detta kan vi
studera i diagram 25. Här visar det sig att merparten av eleverna vill ha mer att säga till om
både vad gäller själva verksamheten - undervisningens innehåll, läromedel, och framför
allt arbetssättet - och vad gäller ramarna för
verksamheten i betydelsen regler, miljö och
resurser, samt vilka lärare de ska ha.
Merparten av föräldrarna är mer blygsam-
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Diagram 26: Andel elever, föräldrar och lärare som anser att de kan vara med och
bestämma väldigt mycket eller ganska mycket över följande områden.
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drars inflytande ses här som marginellt. Som
regel uppfattar föräldrarna att de har föga
inflytande över skolans verksamhet och yttre
ramar över huvud taget. Här gäller uppenbarligen fortfarande den svenska maktutredningens tes om medborgarnas begränsade
inflytande över skolan. Ur denna synvinkel
kan en utvidgning av läraryrkets professionalisering ses som problematisk om man samtidigt eftersträvar ökat inflytande från elevers
och föräldrars sida. En ökad professionalisering inom lärar- och skolledarkårer skulle
minska möjligheter till makt och inflytande
för ”klienterna”.

Små möjligheter påverka yttre ramar
Vad gäller de yttre ramarna, så upplever även
här ett fåtal av föräldrarna att de kan vara
med och bestämma över detta.
Såväl bland lärare som elever finner man
att en minoritet upplever att de har inflytande över såväl miljön, som regler och resurser
för verksamheten. Jämfört med eleverna uppfattar dock en betydligt större andel av lärarna att de har mer att säga till om beträffande
regler och resurser.

”Eftersom läraren är proffs på pedagogik,
undervisning etc och skall följa läroplanen så
antar jag att läraren måste ha ett stort inflytande på sin arbetsplats för att kunna genomföra
de riktlinjer och mål som vi alla, genom
Sveriges riksdag satt upp.”
Förälder

Lärarna styr...
Termen profession med tillhörande ändelser
används ofta på olika sätt. I sig är termen bara
en annan beteckning för yrke. Professionalism knyts till frågor om yrkesetik och
yrkeskunskap, medan professionalisering till
frågor om status och makt (Falkner, 1996,
1997). Utifrån denna bild kan man säga att vi
har en professionsstyrd skola vad gäller verksamhetens inriktning - rörande val av innehåll
och läromedel, eftersom lärarnas inflytande
förefaller ytterst påtagligt. Elevers och föräl-

...men något händer
Vad som i viss mån bryter bilden av den professionsstyrda skolan är att en klar majoritet
av eleverna uppfattar att de har inflytande
över arbetssättet i skolan. Om de inte kan
bestämma över läromedel kan de åtminstone
bestämma över hur de ska arbeta. Är detta ett
tecken på att vi är på väg mot ökat elevinfly82

Tabell 17: Andel (%) lärare som anser att de kan påverka yttre ramar i skolans verksamhet
fördelat på var läraren har sin huvudsakliga tjänstgöring.
Skolmiljö
Lärare i grundskolan
- år 1-3
- år 4-6
- år 7-9
Lärare i gymnasieskolan
- studieförberedande program
- program med yrkesämnen

Normer och
regler

Resursanvänding

44
41
25

81
75
54

55
53
31

18
26

32
41

24
34

tande i svensk skola? Detta stämmer till viss
del med andra undersökningar som visat att
den lärarledda undervisningen har tonats ner
i svensk grundskola och att eleverna arbetar
mer självständigt jämfört med för tjugo år
sedan (Sahlström & Lindblad, under tryckning). Samtidigt är det klart att denna självständighet är för handen inom ytterst begränsade ramar. Det är uppenbarligen inte ofta
elevernas ord väger tungt vad gäller undervisningens innehåll och inriktning.

Makten avgörs inte av kön eller
utbildningsnivå?
När vi talar om inflytande av olika slag i skolans värld kan det vara av intresse att också

jämföra inom de olika grupperna. Är det så
att man inom kategorierna elev och förälder
finner olika förhållanden till makt och inflytande? Vi vill här se vad kön och sociala och
kulturella resurser betyder för elevers och föräldrarnas upplevelser av inflytande. Man kan
här förvänta sig att möjligheter till inflytande
hänger samman med vilka sociala och kulturella resurser som de besitter. Detta enligt
forskning om utbildning och social och kulturell reproduktion (Bourdieu & Passeron,
1977) eller på basis av andra undersökningar
om elevers inflytande i svensk skola
(Lindblad, 1995).
Vad gäller uppgifterna från föräldrar så är
skillnaden mellan olika kategorier relativt
små. Kort sagt har kön och utbildningsnivå
eller eventuellt invandrarskap i sig inte någon
större betydelse för i vad mån man anser sig
kunna påverka skolan, enligt dessa frågor.2
(Andra inflytandefrågor i denna undersökning har visat på stora skillnader mellan föräldrar med olika lång utbildning, se artikeln
Föräldrars makt i skolan: Många försöker - med
klent resultat).
Så över till eleverna. När det gäller föräldrars utbildningsnivå finner vi inte heller
några systematiska skillnader mellan olika
elevgrupper. Hur man svarar på frågor om
inflytande som elev har alltså i den här undersökningen föga samband med social och kulturell bakgrund mätt på detta sätt.

2 Här vill vi dock flagga för att vissa smärre skillnader
finns - som kanske bryter våra föreställningar om
olika grupper. Det finns ett mönster som pekar på
att kvinnor i något större utsträckning än män
menar sig kunna påverka skolan i olika hänseenden
(det rör sig dock om skillnader på ett fåtal procent).
Ensamstående mödrar är här en intressant kategori
som mer än många andra engagerar sig i skolans
verksamhet.

Farligt dra för stora växlar
I den här undersökningen finner man alltså
föga stöd för den tidigare framförda uppfattningen att kön och social och kulturell bakgrund är av särskild betydelse för vilket inflytande man menar sig ha som elev i skolan.
Detta kan läsas som ett gott betyg åt svenskt

Mindre lärarstyrd gymnasieskola
Lärarnas upplevelser av möjligheter att påverka det vi har kallat yttre ramarna är ojämnt
fördelade mellan olika lärarkategorier och
dessa möjligheter tycks minska ju äldre barn
lärarna undervisar. Minst inflytande därvidlag anser lärarna inom studieförberedande
program. Detta kan vi studera i tabell 17. På
basis av uppgifterna där kan man säga att vi
har en betydligt mindre professionsstyrd gymnasieskola än grundskola, om vi utgår från
lärarnas uppfattningar av deras egna möjligheter att påverka skolans regler, resurser och
miljö.

83

Diagram 27: Andel elever och lärare som anser att de kan vara med och bestämma väldigt
mycket eller mycket i skolan fördelat efter hur de trivs i skolan.
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Andel i %
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skolväsende. Samtidigt menar vi att man
måste vara försiktig med att dra för stora växlar på detta resultat. För det första eftersom
brukarinflytandet uppenbarligen förefaller
vara ytterst begränsat enligt vad vi funnit i
denna undersökning. Och vad vi vet i denna
undersökning är bara vilka åsikter elever har
i vissa frågor - inte vilket inflytande de utövar
inom olika områden.

Regler

Resurser

uppenbarligen vantrivs rejält i skolan. Denna
grupp av ungdomar torde vara av ytterst stort
intresse att lyssna på vid försök att utveckla
skolväsendet. Vad är det som gör att det blir
på det här sättet? Och hur ska man förstå
dessa elevers erfarenheter i relation till ambitionen att åstadkomma en demokratisk skola
som vänder sig till alla elever?
Resultaten kan sammanfattas i följande
punkter:
Inom lärarkåren finns det tydliga samband
mellan möjligheter till inflytande och vilken
del av skolan man är verksam inom. Lärare i
grundskolans år 1-3 menar sig ha större inflytande över det yttre ramverket jämfört med
lärare år 4-9. Minst inflytande därvidlag anser
sig lärarna inom studieförberedande program ha.
Resultaten visar inte på några större skillnader mellan olika kategorier av föräldrar
och elever (som kön och socialt ursprung) i
deras upplevelser att kunna påverka skolan.
Man bör troligen se denna brist på skillnader
som en konsekvens av att inflytandet i olika
skolfrågor förefaller vara ganska litet för
dessa brukare.

Trivsel och inflytande hör ihop
Även lärarnas trivsel i skolan tycks hänga samman med möjligheter till påverkan (se diagram 27). De lärare som inte trivs bra i skolan
uppger i betydligt mindre utsträckning än de
som trivs bra, att de kan vara med och bestämma, framförallt när det gäller de yttre ramarna. Detsamma gäller för eleverna. De som
uppger att de inte trivs hävdar i mindre
utsträckning än andra att de kan påverka det
som sker i skolan samtidigt som de också uppger att de skulle vilja kunna påverka mera.
Något annorlunda är det vad gäller engagemang: de elever som uppger att de är engagerade uppger också i större utsträckning än
de som inte är det att de skulle vilja påverka
mera.
För att ta upp en sista fråga här. Vi finner i
våra analyser en distinkt grupp av elever som
vill påverka mer än andra elever, som upplever
att de kan påverka mindre än andra, och som

Olika syn på elevernas förmåga
Låt oss börja med föräldrarna. Hur ser de på
lärares och elevers inflytande? En majoritet av
dem - cirka 70 procent - anser att såväl lärare
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Diagram 28: Andel föräldrar och lärare som instämmer i att eleverna klarar att ta det ansvar
som krävs för mer inflytande i skolan.
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Grundskolan år 1-3
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som elever ska ha ökat inflytande i skolan.
Föräldrarna till elever i gymnasieskolan anser
i större utsträckning att elever klarar av att ta
det ansvar som krävs för mer inflytande än
föräldrar till elever i grundskolan (se diagram
28). Bland lärarna råder motsatt förhållande.
Lärare i grundskolan har större tilltro till eleverna än lärarna i gymnasieskolan - då särskilt
de som är verksamma inom de studieförberedande programmen.

Gymnasieskolan,
studieförberedande program

Gymnasieskolan,
program med yrkesämnen

del skilda bildningstraditioner med därmed
sammanhängande skillnader i intresse av att
låta eleverna påverka verksamheten.3
Vi kan här göra en mer detaljerad analys av
föräldrars och lärares attityder.
Olika makt i skolan för elever och föräldrar
Hur ser då lärarna på elevers och föräldrars
inflytande över skolan? Vi kan börja med att
granska lärarnas bild av föräldrainflytande.
Åtskilliga lärare menar att föräldrar borde ha
mer att säga till om när det gäller undervisningens innehåll, men däremot inte när det
gäller läromedel eller arbetssätt (se diagram
29). Uppgiften bör sättas i relation till att
nästan alla lärare anser sig ha stort inflytande
över innehållet i sin undervisning och endast
få av dem vill ha mer att säga till om här. Det
är förmodligen rimligt att lärarna efterfrågar
mer samarbete med föräldrar och att kunna
dra nytta av deras kompetens inom sina
respektive gebit (Lindblad, 1994).
Ser vi till de yttre förutsättningarna så är
det relativt många lärare som anser att föräldrarna bör ha ökat inflytande över regler och
resurser, men i mer begränsad utsträckning
över skolmiljön.
Går vi så över till den andra kategorin brukare, nämligen eleverna, så är bilden annorlunda. Här anser ganska få lärare att eleverna
bör bestämma mer över undervisningens

”Barn är kloka och duktiga. Vi respekterar inte
dem som samhällsmedborgare. Mer elevinflytande. Lyssna hur barnen vill ha det.”
Förälder

Vi har här något av en paradox i skolans
värld. Orsakerna till detta kan vara många. En
kan vara att klasslärare har bättre möjligheter
att organisera verksamheten så att eleverna
kan få göra sin stämma hörd. En annan kan
vara att grund- och gymnasieskola har till viss

3 Jfr Basil Bernsteins (1975) analys av olika läroplanskoder. Bernstein skiljer mellan läroplaner som bygger på åtskillnad respektive integrering av olika
ämnen och på lärares och elevers möjligheter att
påverka vilket innehåll som tas upp i undervisningen. Åtskilligt talar för att grundskolan i större
utsträckning än gymnasieskolan kännetecknas av
mindre åtskillnad mellan ämnen och större möjligheter att påverka innehållet i undervisningen.
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Diagram 29: Andel av lärarna som anser att föräldrarna ska bestämma
mer i skolan på följande områden.
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innehåll (se diagram 30). Däremot bör de ha
mer inflytande över valen av läromedel. Den
stora merparten av lärarna menar att eleverna bör ha mer inflytande över skolans miljö
och de regler som ska vara för handen.
Däremot bör de inte ha så mycket att säga till
om vad gäller resurser.

Regler

Resurser

Gymnasieelever tveksamma till
föräldrainflytande
Så över till eleverna. Uppenbarligen vill de
har mer att säga till om i skolan. Men hur ser
de på ett ökat inflytande från lärare och föräldrar? Här är elever i grundskolan mer generösa än i gymnasieskolan. Över hälften av ele-

Diagram 30: Andel av lärarna som anser att eleverna ska bestämma mer l skolan på följande områden.
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Diagram 31: Andel elever som instämmer i att föräldrar
respektive lärare ska ha större inflytande i skolan.
100

Andel i %

80
60
40
Grundskola
Gymnasieskola

20
0
Föräldrarna
ska ha större
inflytande

Lärarna
ska ha större
inflytande

verna anser att såväl lärare som föräldrar bör
ha ett större inflytande (se diagram 31).
Gymnasieeleverna är mer tveksamma till ökat
inflytande från föräldrarnas sida. Här vill bara
en tredjedel ha ökat föräldrainflytande.

miljön i skolan. Principiellt intressant är att ju
äldre elever lärarna undervisar, ju mer inflytande vill lärarna ha.
Några slutsatser om de olika gruppernas
bilder av varandras inflytande:
Föräldrar tror i större utsträckning än
lärarna på elevernas förmåga att ta ansvar i
skolan. Då särskilt i gymnasieskolan där en
majoritet av föräldrarna menar att deras barn
klarar av ett utvidgat ansvar.
Lärarna är mer tveksamma till ökat föräldrainflytande jämfört med ökat elevinflytande. Brukarinflytandet gäller mestadels det
yttre ramverket. Men stora delar av lärarkåren
bjuder in föräldrarna till att ha ökat inflytan-

Lärare vill bestämma över äldre elever
I sammanhanget kan det vara av intresse hur
lärarna själva ser på sitt inflytande i skolan. Vi
har analyserat detta utifrån det stadium eller
den skolform som de är verksamma inom. Vi
ser där att lärarna som regel inte är intresserade av utökat inflytande på innehåll eller
regler i skolan (se diagram 32). Däremot är
de intresserade av att påverka arbetssätt och

Diagram 32: Andel av lärarna som anser att de själva ska bestämma
mer i skolan på följande områden.
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Tabell 18: Föräldrar och deras syn på att påverka valet av skola (”konsumentrollen”)
och att påverka egna barnets möjligheter till extra stöd (”brukarrollen”).
1993/94

1997

70
40
90
32

70
41
86
23

Andel (%) föräldrar som i väldigt stor eller
ganska stor utsträckning
-vill påverka valet av skola
- anser sig kunna påverka valet av skola
-vill påverka möjligheter till stöd för egna barn
- anser sig kunna påverka möjligheter till stöd för egna barn

de över innehållet och eleverna att vara mer
med och bestämma över läromedlen.
Elever på gymnasieskolan är inte över
hövan intresserade av ökat föräldrainflytande.
En majoritet av eleverna där tycker att det
vore en dålig idé.

kriterier skall gälla för vad som är bra utbildning och undervisning - är det professionsutövarnas eller är det brukarnas (föräldrar eller
elever)? Eller är det politikerna som skall
avgöra?
Ser man till de förändringar som ägt rum
under den aktuella perioden har allmänheten fått en mer pessimistisk bild av skolans
möjligheter att klara av olika uppgifter. Man
kan här tala om en klar förändring. Samtidigt
med detta har lärarna blivit klart mer kritiska
till hur framgångsrikt skolan klarar av sina
uppgifter. En majoritet av lärarna trodde
sålunda 1993/94 att skolan kunde ge en likvärdig utbildning - idag är det endast en tredjedel! Och andelen bland lärarna som anser
att skolan kan ge särskilt stöd till de elever
som behöver det har halverats från 1993/94.
Idag är det endast en sjättedel av lärarna som
menar att skolan lyckas därvidlag. (Se vidare
artikeln Så lyckas skolan).

Vems kriterier ska gälla?
Hur ser då allmänheten (där föräldrarna
ingår som en grupp) och lärarna på hur skolan klarar av sitt uppdrag? Detta kan man se
som en bakgrund till frågor om brukarstyre,
professionsstyre eller politikerstyre. I artikeln
Så lyckas skolan. har det visats att lärarna har
en klart mer positiv bild till hur pass framgångsrik skolan är i olika hänseenden, jämfört med allmänheten i stort. Och detta är väl
rimligt, eftersom man inom ett yrke måste tro
på det man gör. De stora skillnaderna mellan
allmänhet och lärare visar på problem med
såväl brukarstyre som professionsstyre - vems

Diagram 33: Andel elever och föräldrar som anser att de kan vara med och bestämma
väldigt mycket eller ganska mycket i skolan. Jämförelse mellan 1993/94 och 1997.
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*) Frågan ställdes inte 1993/94.
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att kunna säga ifrån i skolan utan att behöva
lida för detta (se artiklarna Var fjärde stressad men bättre betyg på lärarna och Trots hårdnande
klimat trivs elever och lärare i skolan). Men för
den skull vill de flesta inte att lärarna ska ha
större inflytande i skolan.

Elever mer inflytande över arbetssätt
Vad har då hänt under 90-talet vad gäller elevers och föräldrars inflytande över skolan?
Har brukarna erhållit något större inflytande
- och om så är fallet - över vad?
I diagram 33 kan vi jämföra svar från läsåret
1993/94 med dem som erhölls 1997 av elever
och föräldrar. I stort kan man säga att idag
upplever en klart större andel elever att de
har inflytande över arbetssätt och i viss mån
över undervisningens innehåll. Vad gäller det
yttre ramverket har mindre påtagliga förändringar ägt rum. För föräldrarnas vidkommande rör det sig om relativt små förskjutningar. Föräldrarna upplever också idag i
liten utsträckning att de har något att säga till
om i skolans värld. Vad vi kan utläsa är alltså
att bland brukarna så är det eleverna som upplever ökat inflytande - och då framför allt över
arbetssättet i skolan.

Lärare styr fortfarande
En viktig fråga i de senaste decenniernas
utbildningspolitiska debatt har gällt vilka som
kan och bör styra den decentraliserade och
avreglerade skolan. I vad mån skall de folkvalda, lärarna, eleverna och föräldrarna ha
inflytande över skolväsendet? Och i så fall
över vad?
Här har vi gjort jämförelser mellan lärare,
elever och föräldrars uppfattningar om de
egna och varandras möjligheter att kunna
påverka det som sker i skolan. Innan vi uppsummerar och avslutar vår presentation är
det på sin plats att peka på ett viktigt förbehåll
vad det gäller det underlaget vi har analyserat. Svaren på frågor riktade till lärare, elever
och föräldrar om den egna och andras inflytande i skolan ger oss en bild om hur dessa
grupper uppfattar möjligheterna till påverkan och inte vilket inflytande de i praktiken
har. Deras svar på frågan ”hur mycket kan du
påverka?” inrymmer med allt sannolikhet ett
mått av hänsyn till de förväntningar som de
förknippar med den roll utifrån vilken de svarat på frågan.
Med ovanstående förbehåll i minnet kan vi
avrunda presentation som följer:
Det underlag vi har presenterat ger en
entydig bild av en professionsstyrd skola, där
lärargruppens möjligheter att påverka verksamheten tycks vara betydligt större än elevers och föräldrars möjligheter. Detta märks
tydligare i grundskolan än i gymnasieskolan.
Samtidigt tycks grundskolelärare (i år 1-6 speciellt) ha mer förtroende för elevernas förmåga att ta ansvar i skolan jämfört med gymnasielärarna.

Men föräldrarnas inflytande ökar inte
Det kan vara av intresse att se hur föräldrarnas ställning ser ut idag jämfört med
1993/94. Man kan säga att deras position som
konsument har stärkts om större andelar
menar att de kan påverka valet av skola. Deras
position som brukare borde framför allt
kunna studeras om man granskar möjligheten att påverka möjligheter att erhålla stöd i
undervisningen, eftersom det torde vara av
intresse för föräldrarna att kunna påverka
betingelserna för särskilda insatser för de
egna barnen. I tabell 18 kan vi se utfallet.
Dessa uppgifter tyder på att föräldrarnas
vilja att påverka inte förändrats särskilt mycket, men väl deras möjligheter att agera som
brukare, där de förefaller ha minskat snarare
än ökat.

”Lärarna, rent ut sagt, skiter i elevdemokrati &
läroplanen. De fortsätter med samma undervisning som de har gjort under de senaste 30 åren.
De är total överkänsliga för kritik (konstruktiv
såklart). Så är det åtminstone på min skola. Byt
ut de äldre lärarna mot nya lärare som vet hur
den nya läroplanen SKA fungera.”
Elev

Brukarna vill ha mer inflytande
Brukarna vill ha större inflytande i svensk
skola. Enligt deras uppfattning kan de inte
påverka särskilt mycket. Detta gäller särskilt
föräldrarnas möjligheter till inflytande.
Elevernas möjligheter till inflytande har ökat
något vad gäller arbetssätt. Och - det bör framhållas - också deras trivsel med sina lärare.
Vi kan inte spåra större skillnader i upplevelser av inflytande och makt mellan olika

Ser man till elevernas upplevelser av sin
skola blir bilden inte lika mörk. En större
andel menar 1997 att deras lärare undervisar
bra och är engagerade i sitt ämne jämfört
med 1993/94 och de förefaller också i större
utsträckning ha förtroende för sina lärare och
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kategorier av elever och föräldrar. En reservation: detta resultat kan vara en följd av att
möjligheterna att påverka i praktiken är rejält
begränsade, eller av att inflytandets komplexa
karaktär inte helt låter sig fångas i den här
typer av undersökningar.
Slutligen bör det sägas att föräldrarnas
inflytande som brukare faktiskt förefaller ha
minskat - till exempel när det gäller att kunna
få särskilt stöd till sina barn. Detta kan vara en
konsekvens av nedskärningar i skolväsendet.
Om det saknas möjligheter att erhålla särskilt
stöd överhuvud taget, så är det ju svårt att
erhålla sådant stöd.
Avslutningsvis - vi har här presenterat bilder av svensk skola bland allmänhet, föräldrar, lärare och elever. Vad vi ser är inte bara
bilder. Utan vi ser också uttryck för olika referenspunkter - eller sätt att förhålla sig till bildning och utbildning. Sådana referenspunkter
torde säga en hel del om det förändrade sammanhang som skolan arbetar inom i slutet av
nittiotalet.
Sverker Lindblad är professor i pedagogik
och Héctor Pérez Prieto är forskarassistent, båda
på pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet.
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...i enlighet med demokratiska
värderingar
Sonja Arnman
Allt fler elever tycker att de kan vara med och bestämma om hur de
skall arbeta på lektionerna. Färre elever tycker dock - trots att siffran
ökat - att de har inflytande över vad som ska tas upp i undervisningen. Lärare har sitt största inflytande i klassrummet. Såväl lärare som
elever anser att inflytandet över miljön i skolan, regler och resursanvändning avtar med högre årskurser. Vem är det då som bestämmer?
Visionen om en demokratisk skola har under
flera årtionden burits likt en olympisk fackla
från det ena statliga styrdokumentet efter det
andra. En skola vars verksamhet skall utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar. En skola som organiseras och arbetar i enlighet med demokratiska principer, som strävar efter att skapa en
social gemenskap. En skola som utgör en
demokratiserande kraft och förbereder eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. En
skola som utvecklar elevernas förmåga att
utöva inflytande och ta ansvar.

ningen ställde till elever och lärare angående
deras vilja att påverka olika områden i skolverksamheten samt i vilken utsträckning de
anser sig kunna påverka dessa.
Mer inflytande över arbetssättet
Mer än hälften av eleverna vill i stor utsträckning kunna påverka alla områden de tillfrågades om och allra mest vill de vara med och
påverka arbetssättet på lektionerna och vad
som skall tas upp i undervisningen. Det är
också detta som de i störst utsträckning anser
sig kunna vara med och bestämma om. Vid en
jämförelse med elevernas svar i förra skolbildsundersökningen 1993/94 har såväl viljan
som möjligheten till påverkan av undervisningssituationen ökat. (Se diagram 34.)
Vid en jämförelse mellan de olika skolbildsundersökningarnas resultat (1993/94
och 1997) visar det sig att förhållandet mellan
att vilja och att kunna påverka vad som tas
upp i undervisningen är konstant medan
skillnaden har minskat när det gäller att vilja
och att kunna bestämma om arbetssättet på
lektionerna. Eleverna (60 %) anser sig således ha stort inflytande över vilka arbetssätt de
använder.

Inflytande - mänsklig rättighet
Elevorganisationen i Sverige och den av regeringen tillsatta Skolkommittén hävdar bland
flera andra att elevers inflytande inte enbart
är ett instrument för skolans allmänna bildningsuppgifter, utan är viktigt i sig. Detta fastslås av såväl arbetsmiljölagstiftning som den
av Sverige ratificerade Barnkonventionen.
Det är nu vi lever, inflytande anses vara en
mänsklig rättighet och dit hör att kunna
påverka sin arbetssituation.
De bilder som hittills framkallats från livet i
skolan har visat en annan verklighet. Oftast
har dessa skolbilder baserat sig på frågor om
hur man upplever sin situation, enkätfrågor
som tagit mått på tillfälliga attityder. Så gör
även denna attitydundersökning. Vad vi med
detta sätt att fråga inte får reda på är exempelvis vad de svarande menar med ”inflytande” eller hur stort det reella inflytandet i skolsituationen är. Varje individ gör sin egen tolkning av begreppet påverka och ger uttryck för
sin egen känsla av inflytande och påverkansmöjligheter.
Inflytandebegreppet koncentreras här
enbart till de frågor som skolbildsundersök-

Eleverna utanför vid planering
Elevorganisationens förre ordförande,
Christopher Tägtström, uttryckte i en artikel
i tidskriften KRUT att en demokratisk skola
ger den enskilde eleven makt över den egna
kunskapsprocessen. Den gör eleverna delaktiga i uppläggningen, genomförandet och
utvärderingen av undervisningen. Eva
Forsberg talar i en artikel i tidskriften
Utbildning och demokrati också om elevernas inflytande över undervisningsprocessens
samtliga faser; planering, genomförande,
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Diagram 34: Andel elever som vill vara med och bestämma väldigt mycket eller ganska mycket och andel som
anser sig kunna vara med och bestämma väldigt mycket eller ganska mycket. Jämförelse mellan 1993/94 och 1997.
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Diagram 35: Hur mycket vill elever vara med och bestämma och hur mycket anser
de att de kan vara med och bestämma inom följande områden?
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redovisning och utvärdering. Hon menar att
planering och utvärdering emellanåt behandlas som om de enbart vore en uppgift antingen för den enskilde läraren eller arbetslaget
och att frågorna därför ibland har kommit att
främst förläggas till icke-undervisningstid.
Lärarnas undervisningsstrategi medför således att delar av undervisningsprocessen inte
är öppen för insyn för eleverna och detta gäller framförallt frågor knutna till planeringsoch utvärderingsfasen.
Läroplanerna ger i klartext läraren i uppdrag att ”tillsammans med eleverna planera och
utvärdera undervisningen”. Endast var tredje
elev upplever emellertid att de kan vara med
och planera undervisningens innehåll.

ansluter man sig till uppfattningen att om
inget inflytande finns har eleverna heller
inget ansvar att ta. Läroplanens riktlinjer
säger att ”läraren skall utgå från att eleverna kan
och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning
och för sitt arbete i skolan”. Denna skrivning
anslår en positiv förväntan på eleverna. I vår
undersökning ställs ett antal påståenden som
allmänhet, föräldrar och lärare skall ta ställning till. Ett av dessa påståenden lyder:
”Eleverna klarar att ta det ansvar som krävs
för mer inflytande i skolan”. Svaren visar att ju
närmare man kommer skolsituationen, från
allmänhet över föräldrar till lärare, desto mer
skeptisk blir man (se även artikeln Elevers, föräldrars och lärares bilder av inflytande). Denna
fråga har bland lärarna markant många ”vet-ejsvar” (15 %). Nästan hälften av lärarna (48 %)
instämmer inte. Lärare med många undervisningsår bakom sig uttrycker en mer negativ
syn på elevernas möjlighet till ansvarstagande
än vad de lärare gör som enbart tjänstgjort ett
fåtal år. Dessutom är lärarna mer tveksamma
ju äldre eleverna blir.

Majoritet har för lite att säga till om
Eleverna vill ha ett ökat inflytande över
undervisningssituationen, både vad gäller
innehåll och arbetssätt på lektionerna, men
framför allt vill de ha mer att säga till om vad
gäller hur reglerna i skolan utformas (se diagram 35). Trots att svaren på samtliga frågeområden visar en större upplevelse av inflytande än vad fallet var vid undersökningen
1993/94 anser över hälften av eleverna att de
endast i liten utsträckning kan påverka sin
situation i skolan. Det är endast val av arbetssätt som fler än hälften av eleverna anser sig
kunna påverka i stor utsträckning.
De gymnasieelever som går på de studieförberedande programmen vill i högre grad
än andra påverka vad som ska tas upp i
undervisningen, vilka lärare man ska ha och
hur ofta man ska ha prov. Dessa elever tycker
också i mindre omfattning än andra elever att
de kan påverka läromedelsvalet, skolmiljön,
reglerna, resursanvändningen, skolmaten
och vilka lärare man ska ha. Däremot anser
de sig ha större möjlighet att påverka hur ofta
man ska ha prov än vad övriga elever tycker
sig ha, vilket kan tänkas ha samband med att
dessa elever oftast har fler provtillfällen och
att provresultaten upplevs ha större betydelse
på dessa gymnasieprogram.

”Men jag bestämmer i alla fall i
klassrummet...”
I en studie där nitton gymnasielärare intervjuades (Skolverket, 1997) om vad som styr
den pedagogiska praktiken beskrivs bland
annat lärarnas uppfattning av eget inflytande.
”Likaväl som lärarna var överens om att det var de
som bestämde i klassrummet var de överens om att
det var skolledningen, oftast i form av rektorn, som
bestämde utanför klassrummen. Lärarnas möjligheter till inflytande och medbestämmande uppfattades som ytterst begränsade. Lärarna beskrev ofta
sammanträden i samma termer som elever inte sällan beskriver lektioner, rektorn/läraren talar och
personalen/eleverna lyssnar. Möjligheterna att
påverka och diskutera det man själv tycker är viktigt upplevdes ofta som små. De som protesterade
eller kom med alternativa förslag uppfattades som
stökiga.”
Vad som skall tas upp i undervisningen, vilket arbetssätt man ska ha och vilka läromedel
som skall användas är de områden som lärare
i Skolbildsundersökningen anser sig mest
kunna påverka (se diagram 36). Alla lärare,
oavsett vilken årskurs eller skolform de
undervisar i, har här samma uppfattning.
De områden som lärare anser sig kunna
påverka i minst utsträckning är klasstorlek,

Inflytande före ansvar - eller ansvar före
inflytande?
En ofta diskuterad fråga är relationen mellan
ansvar och inflytande och vilket som skall
”komma först”, resonemanget om ”hönan
eller ägget”. Röster som höjs talar antingen
om att eleverna inte kan ges något inflytande
eftersom de ej vill eller kan ta sitt ansvar eller
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Diagram 36: Andel lärare som anser att de kan vara med och bestämma väldigt mycket
eller ganska mycket inom följande områden. Jämförelse mellan 1993/94 och 1997.
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*) Frågan ställdes inte 1993/94.

elevernas möjlighet att få extra stöd och skolmiljöns utformning.
Färre lärare än tre år tidigare tycker att de
kan vara med och bestämma om elevernas
möjligheter till extra stöd. I övrigt är förändringarna mycket små, men tyder på att
något fler lärare tycker att de kan påverka
andra områden.
När det gäller miljön i skolan, regler och
resursanvändning anser sig lärarna ha allt
mindre inflytande ju äldre elever de undervisar och minst inflytande anser sig de gymnasielärare ha som undervisar på de studieförberedande programmen. Samma minskning
av inflytande i takt med högre ålder på eleverna och program inom dessa områden är
synlig i elevernas svar.

ett yttrandeutrymme. I sin bok Kunskap och
demokrati skriver Gunnar Sundgren bland
annat att skolans mest grundläggande uppgift
är att bidra till demokratins förverkligande
och att förutsättningar för detta kan skapas
först när eleverna får möjlighet att tänka fritt,
formulera sin förståelse av världen såsom de
själva upplever den och i fria samtal utbyta
erfarenheter.
Skolbildsundersökningen har en fråga som
berör möjligheten att kritisera, att kunna säga
ifrån om sånt man tycker är fel, utan att själv
bli lidande av det. Detta tycker sig 78 procent
av eleverna och 57 procent av lärarna kunna
göra. Omvänt är det så att 13 procent av eleverna och 27 procent av lärarna anser sig inte
ha detta fria yttrandeutrymme (se även artikeln Trots hårdnande klimat trivs elever och lärare i skolan).

Högt eller lågt i tak?
En utgångsfaktor i en verksamhet som ska
”utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar” är möjligheten att tala ut, att framföra sin åsikt, att ha

Demokrati för alla
Bernt Gunnarsson talar i sin avhandling En
annan skolverklighet om vikten av yttre kontroll
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och inre frihet. Han tar upp olika aktörers
samspel och samverkan. En ”rättvis skolverklighet” speglas enligt honom bland annat i
samverkan mellan rektor och lärare liksom i
samspelet mellan lärare och elev. Ett samarbete finns mellan rektor och lärare vars syfte
är att utveckla och konkretisera skolans värdegrund. Rektor låter balansen i inflytande
över ekonomi och organisation väga över till
lärarnas fördel och utkräver ett ansvarstagande av lärarna baserat på deras inflytande i
form av dialog och utvärdering. På liknande
sätt ser sig lärarna som ansvariga för att skapa
förutsättningar för lärande (yttre kontroll)
och eleverna som ansvariga för sitt lärande
(inre frihet). Lärare låter konkret och verkligt balansen i inflytandet över lärandet väga
över till elevernas fördel och utkräver ett
ansvar av eleverna som baseras på elevernas
inflytande i form av dialog och utvärdering.
I en skola som organiseras och arbetar i
enlighet med demokratiska principer kan
inflytande och ansvar uppstå i en process, i de
dagliga mötena mellan unga och vuxna i skolan. Inflytande och ansvar hänger intimt ihop

och har sin utvecklingspotential i den ärliga
dialogen mellan människor.
Sonja Arnman är undervisningsråd i Skolverkets fältorganisation i Lund.
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Föräldrars makt i skolan:

Många försöker - med klent resultat
Eva Löfbom
Hälften av föräldrarna har försökt förändra något i skolan under senaste tre åren, och de flesta menar att de delvis lyckats. Ändå tycker inte föräldrarna att de har någon makt i sina barns
skola. Det finns politiska beslut som ger brukarna ökat inflytande - ändå har mycket lite hänt
med hur föräldrar upplever sitt inflytande. Alla utnyttjar inte heller de möjligheter som finns.
Högutbildade föräldrar vill själva rycka in och de ser färre hinder. De tycker också de i högre
grad än andra har försökt påverka.
Den första skoldagen är en stor dag i barnets
ögon. Den förälder som följer sin telning till
skolan känner förmodligen också en stor
bävan. Kommer barnet att ha det bra i skolan? Kommer det att trivas och lära sig det det
behöver? Att göra sitt bästa för att åren i skolan ska bli så bra som möjligt för barnen är
nog de flesta föräldrar angelägna om.

sökningen gjordes, enligt föräldrarna blivit
något bättre på att informera dem. I den här
artikeln ska jag se på hur skolan lyckas med
den andra aspekten - att ta till vara på föräldrarnas engagemang och få dem att vara delaktiga i utformandet av skolans verksamhet.
Är det, efter några år med en decentraliserad
skola, fler föräldrar som upplever att de kan
vara med och bestämma i skolan? Gäller
samma sak för alla föräldrar? Är det fortfarande en minoritet som är intresserad av att
påverka skolans kärnverksamhet - arbetssätt,
innehåll och läromedel? Vad kan förklara föräldrarnas ljumma intresse att påverka vissa
områden? I 1997 års undersökning har vi
också ställt frågor om vilka områden föräldrarna försökt påverka, hur de lyckades och
vilka skäl man ser att inte vara med och
bestämma i sitt barns skola.

Motstridig bild
Den förra skolbildsundersökningen visade på
en motstridig bild av relationen mellan föräldrar och skola (Skolverket, 1995). Samtidigt
som föräldrar och lärare var överens om att
det är viktigt med samverkan verkade det som
föräldrarna åtminstone på vissa områden var
ganska ointresserade av inflytande. Lärarna
föreföll inte heller alltid så öppna inför ett
ökat föräldrainflytande. Det var fler lärare
som tyckte att ökat föräldrainflytande över
undervisningen var en dålig idé än det var
som tyckte att det var en bra idé. Vissa resultat gav också anledning att fundera över dialogen mellan föräldrar och skola. Nästan 30
procent av lärarna kände inte till om skolans
lärare var öppna för synpunkter från föräldrarna och nästan hälften av föräldrarna visste
inte om kritik kunde framföras mot skolan
utan att det drabbade barnen.

Föräldrars vanmakt - gap mellan vilja och
möjligheter
Föräldrars intresse av att vara med och
bestämma varierar kraftigt mellan olika
områden (se diagram 37). Allra viktigast är
det att kunna vara med och bestämma om det
egna barnets möjligheter till extra stöd om
det skulle behövas. Vid sidan av skolval är det
olika yttre förutsättningar för skolverksamheten som är viktiga för föräldrar att kunna
vara med och bestämma om: klasstorlek, normer och regler samt skolmiljön. Sådant som
mer direkt berör undervisningen - vad som
tas upp i undervisningen, hur man arbetar
och vilka läromedel som används - är mindre
angeläget. Ungefär var tredje förälder vill i
mycket eller ganska liten utsträckning vara
med och bestämma om undervisningen.
Föräldrar bedömer generellt sina möjligheter att vara med och bestämma som mycket
små. Bäst ställt är det vad gäller val av skola.

Föräldrarna mer engagerade i skolan?
Två av de tre aspekter på samverkan mellan
hem och skola som tas upp i läroplanen (Lpo
94) berörs i skolbildsundersökningarna. Den
slutsats som drogs var att skolan fungerar bäst
i sin informationsuppgift, men mindre bra
med att ta till vara och väcka föräldrars engagemang för att delta i utvecklandet av skolans
innehåll och verksamhet. Av artikeln Föräldrarna: Både ris och ros åt hur skolan fungerar
framgår att skolan, sedan den förra under96

Diagram 37: Hur mycket vill föräldrarna vara med och bestämma och
hur mycket anser de att de kan vara med och bestämma?
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Diagram 38: Andel av föräldrarna som under de senaste tre åren
försökt påverka något rörande följande områden.
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Ungefär två av fem föräldrar anser att de väldigt mycket eller ganska mycket kan bestämma vilken skola deras barn ska gå i. I grova
drag en av fem föräldrar anser att de kan vara
med och bestämma om det egna barnets möjligheter till extra stöd, vilka normer och
regler som ska gälla och hur skolmiljön ska se
ut. Övriga områden tycker mycket få föräldrar att de ens i någon omfattning kan vara
med och bestämma om.

berg, 1989) menar man att förverkligandet av
medborgarskapet handlar om sambandet
mellan ”situation” och ”handling”. Hur situationen ser ut bestämmer handlandet - om
man försöker påverka eller inte. Men handlandet bestämmer också situationen - tillvaron är möjlig att påverka.
Den ”medborgerliga maktens möjligheter”
handlar, enligt detta sätt att se, om att vara
nöjd eller missnöjd, att ha försökt påverka
eller inte samt att ha varit framgångsrik eller
inte.
Fyra situationer är tänkbara. För det första
kan föräldern vara nöjd och tar inget initiativ
(hälsan tiger still). För det andra kan föräldern ta ett initiativ och ha framgång (maktutövning). För det tredje kan föräldern ta initiativ utan framgång (maktlöshet). Slutligen
kan föräldern vara missnöjd men ändå inte ta
något initiativ (tyst vanmakt).
Jag kommer fortsättningsvis att, så långt det
är möjligt, utgå från denna modell och
utveckla bilden av hur föräldrar upplever att
de vill och kan påverka skolan.

Mest missnöje med stöd till egna barnet
Jämfört med förra skolbildsundersökningen
har det inte hänt särskilt mycket med föräldrarnas syn på och uppfattning om sitt eget
inflytande. (Se även artikeln Elevers, föräldrars
och lärares bilder av inflytande i skolan.) Det är
fortfarande ett stort glapp mellan det inflytande föräldrarna önskar och det inflytande
de upplever att de har. Det är visserligen fler
som anser att de kan vara med och bestämma
om hur skolmiljön ska se ut. Men det är också
färre som anser att deras möjligheter att
påverka sitt barns stödmöjligheter är goda,
det området som föräldrarna upplever som
allra viktigast. Andelen som anser att de väldigt mycket eller ganska mycket kan vara med
och bestämma om det egna barnets möjligheter till extrastöd har minskat från 32 procent till 22 procent.

”Det är från föräldrarna man känner stöd och
uppmuntran i sitt arbete!!”
Lärare, arbetar med 6-åringar i åk 1

Nio av tio har inte försökt påverka innehållet
Skolbildsundersökningen gör det möjligt att
för vissa områden (se tabell 19) dela in föräldrar i grupperna ”hälsan tiger still” och ”tyst
vanmakt”. I tabellen kan vi till exempel se att
84 procent av samtliga föräldrar inte har försökt påverka vad barnen får lära sig (innehållet) men tycker att det fungerar bra med innehållet, det vill säga för en majoritet skulle frånvaron av påverkansförsök kunna förklaras av att
innehållet upplevs som rätt bra. Andelen som
känner ”tyst vanmakt” - det vill säga har inte
försökt påverka trots att de är missnöjda med
innehållet - är liten, endast 4 procent. Totalt
är det 90 procent av föräldrarna som inte har
försökt påverka innehållet. (Två procent har
inte försökt påverka och inte heller tagit ställning till om innehållet är bra eller dåligt.)
Det förefaller som om fler föräldrar avstått
från att påverka dessa områden därför att de
är relativt nöjda med skolan än för att de känner vanmakt. Men det varierar en del mellan
olika områden. Störst vanmakt känner föräldrarna när det gäller skolmiljön, storleken på
klasserna och det egna barnets möjligheter

Många försöker ändå
Trots stora skillnader mellan hur mycket föräldrar vill och hur mycket de tycker att de kan
vara med och bestämma har ändå ungefär
hälften någon gång under de senaste tre åren
försökt påverka eller förändra något i skolan
(se diagram 38).
De områden föräldrarna i första hand försökt påverka är normer och regler, skolmiljön
och det egna barnets möjligheter till extra
stöd. De områden som föräldrar i minst
utsträckning vill och anser sig kunna vara
med och bestämma om är också de områden
som de i minst utsträckning försökt påverka.
Föräldrar till barn i grundskolan vill, kan
och försöker i högre utsträckning vara med
och bestämma i skolan än föräldrar till unga i
gymnasieskolan. Detta gäller i högre grad ju
yngre barnen är.
Olika typer av tystnad
I en utredning om medborgarnas makt som
gjordes 1987 (Petersson, Westholm, Blom-
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Tabell 19: Andel (%) föräldrar som inte försökt påverka ett område, uppdelat på huruvida de
tycker att det fungerar bra eller dåligt på området.

Andel (%) som
inte försökt
påverka

Innehåll
Arbetssätt
Normer och regler
Skolmiljön
Klasstorlek/undervisningsgruppens
storlek
Det egna barnets möjligheter
till extra stöd

Därav som tycker att det fungerar*)
-mycket eller ganska
-mycket eller
bra eller varken bra
ganska dåligt
eller dåligt
(”Hälsan tiger still”)
(”Tyst vanmakt”)

90
83
68
74

84
71
58
54

4
4
6
18

79

59

17

75

44

16

*) Det är t ex 2 procent (90 %-84 %-4 %) av föräldrarna som inte försökt påverka innehållet och som svarat vet inte på
frågan om hur de tycker att det fungerar med innehållet i deras barns skola.

till extra stöd om det skulle behövas. Ungefär
var sjätte föräldrar tycker till exempel att klassstorleken är dålig, men har ändå inte försökt
påverka den. Att många föräldrar inte har försökt påverka möjligheterna till extra stöd för
sitt barn, trots att de menar att stödmöjligheterna är dåliga, kan förmodligen delvis förklaras av att långt ifrån alla barn behöver
extra stöd.

har positiva erfarenheter. På en direkt fråga
till de föräldrar som svarat att de försökt
påverka eller förändra något i skolan de
senaste tre åren svarade två tredjedelar att de
helt eller delvis haft framgång i sina försök
(se diagram 39). En fjärdedel av föräldrarna
menade att de misslyckats.
Föräldrarna har inte fått frågan om vilken
framgång de haft för vart och ett av områdena. Men det är rimligt att tänka sig att en
bedömning av möjligheterna att påverka
området hänger nära samman med erfarenheterna av att ha försökt påverka området. En
viss uppfattning om vilka områden föräldrar i

Många lyckas som försöker påverka
Hur går det då för de föräldrar som faktiskt
har försökt påverka skolan? En klar majoritet

Diagram 39: Hade föräldrarna någon framgång när de
försökte påverka eller förändra något i skolan?
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Tabell 20: Andel (%) föräldrar som försökt påverka ett område, uppdelat på hur mycket de anser
att de kan vara med och bestämma.
Andel (%)
som försökt
påverka

Normer och regler
Skolmiljön
Det egna barnets möjligheter till extra stöd
Att kunna välja skola
Klasstorlek/undervisningsgruppens storlek
Vilka lärare barnet har
Arbetssätt
Resursanvändningen
Innehåll
Läromedel

Därav som anser att de kan vara med och bestämma*)
-väldigt mycket eller
-varken mycket
-väldigt lite eller
ganska mycket
eller lite
ganska lite

32
26
25
22
21
21
17
12
10

15
16
12
5
16
14
10
9
6

8
5
4
2
2
3
4
1
2

9
1
9
14
3
4
3
1
1

*) Det är t ex 0 procent (32 %-15 %-8 %-9 %) av föräldrarna som inte försökt påverka innehållet som svarat vet inte på frågan om hur de tycker att det fungerar med innehållet i deras barns skola.

störst utsträckning påverkar kan vi därför få
genom att se hur de föräldrar som försökt
påverka ett område (under de senaste tre
åren) bedömer att de faktiskt kan påverka
området.

påverka, något som inverkar på den sammanvägda upplevelsen av hur de kan vara med
och bestämma inom området.
Trots försök - upplever maktlöshet
Skiljer sig de som försökt påverka och de som
inte försökt påverka åt i uppfattningen om
sina möjligheter att vara med och bestämma?
Inte oväntat är det en avsevärt större andel av
dem som inte försökt påverka som svarat att
de inte vet om de kan vara med och bestämma. Likaså har de oftare svarat ”varken mycket eller lite”. Föräldrar som har försökt påverka olika områden har på samtliga områden i
betydligt större utsträckning tagit ställning.
Fler svarar att de kan vara med och bestämma
väldigt eller ganska mycket. Men, det är också
fler som bedömer sina möjligheter att påverka som små.

...ändå inte med och bestämmer
Ett första intryck är att den makt föräldrarna
utövar inom de olika områdena är ganska
begränsad (se tabell 20). Trots att de har försökt påverka de olika områdena menar de
allra flesta att de i liten utsträckning kan vara
med och bestämma. Det är framförallt vid val
av skola som föräldrar utövar makt. 14 procent av föräldrarna har försökt välja skola,
och menar också att de väldigt eller ganska
mycket kan påverka skolvalet. Det egna barnets stödmöjligheter har 12 procent av föräldrarna försökt påverka och upplever samtidigt
att deras möjligheter att påverka stödmöjligheterna är små.
Resultaten i tabell 19 ger en skenbart helt
annan bild av föräldrarnas möjligheter att
påverka, än den stora andel som tycker att de
haft framgång när de försökt påverka. En förklaring kan vara att många upplever att de visserligen haft en viss framgång, men att den
varit av rätt begränsad omfattning. En del föräldrar kan ha gjort flera försök att påverka,
men bara haft framgång någon enstaka gång.
De kan dessutom ha uppfattningar om att
vissa områden inte ens är värda att försöka

Viktig ställa krav
Med tanke på att det egna barnets skolgång
är mycket viktig för de flesta föräldrar är det
kanske förvånande att nästan hälften inte
anser att de har gjort något försök att påverka
skolan. En förklaring kan säkert vara att
många ju tycker att det fungerar bra i skolan.
För att komma från situation till handling
krävs någon form av ”missnöje”, en uppfattning om en skillnad mellan vad som är och
vad som borde vara.
Vi kan se att viljan att påverka hänger nära
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Diagram 40: Andel föräldrar som vill vara med och bestämma väldigt
mycket eller ganska mycket på ett område fördelat efter hur bra de tycker
att det fungerar i barnets skola på det området.
100
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Föräldrarnas bedömning av hur det fungerar

samman med hur man upplever situationen.
Föräldrar som tycker att det fungerar dåligt
på ett område vill i betydligt större utsträckning också påverka detta område (se diagram
40).

krav är ett samhälles dynamiska element.” Att som
medborgare/förälder ställa krav blir då viktigt.
Brist på tid och ork inte enda skälet
En förutsättning för ett maktutövande är
handlande. Här kan man tänka sig ett antal
olika hinder. Jag har redan varit inne på missnöjets betydelse. Nästan hälften av de föräldrar som inte försökt påverka skolan de senaste
tre åren instämmer i att inget behöver förändras i skolan. Men bilden är mer komplex än
så. Samtliga föräldrarna har fått ta ställning
till hur väl ett antal andra tänkbara skäl att
avstå från att försöka påverka stämmer in på
dem själva. En majoritet av föräldrarna
instämmer i att de olika skälen helt eller delvis bidrar till att de avstår från att försöka
påverka skolan. Många föräldrar anger flera
skäl (hälften instämmer i tre till fem skäl).
Oftast finns det flera samverkande skäl till
att föräldrarna avstår från att vara med och
förändra skolan. Det främsta skälet är att man
inte har haft den tid och ork som skulle
behövas (se diagram 41). Sju av tio föräldrar

Få föräldrar vill påverka vad barnet lär sig
Det är intressant att notera att det tydligt
framgår att vad barnen lär sig i skolan och
hur de arbetar är två områden där föräldrarna i relativt liten grad vill vara med och
bestämma, även om de upplever att det inte
fungerar bra. Det är betydligt fler föräldrar
som tycker att skolmiljön är mycket bra som
vill påverka skolmiljön än det är föräldrar
som vill påverka undervisningen trots att de
tycker att den fungerar dåligt. Att föräldrar
generellt är nöjda med hur undervisningen
går till förklarar bara delvis det svala intresset.
Det är inte bara de faktiska omständigheterna som avgör graden av missnöje. Vilka
anspråk som görs påverkar också. Maktutredningen (Petersson & Westholm &
Blomberg, 1987) menar att ”Ett samhälle utan
missnöje vore ett statiskt samhälle. Otillfredsställda
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Diagram 41: Andel föräldrar som instämmer helt eller delvis
i följande skäl att inte försöka påverka skolan.
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instämmer i detta. Men faktorer som att man
inte tror att det tjänar något till, att det finns
andra som är mer kunniga, att skulle kännas
obehagligt att kritisera barnets lärare och
skola samt att man inte alltid vet hur det skulle gå till inverkar också.
De som inte försökt påverka skolan de
senaste tre åren instämmer i högre grad i de
olika alternativen. Störst är skillnaden vad gäller vilken vikt man lägger vid att det finns
andra som är mer intresserade och kunniga
och att man inte vet hur det skulle gå till.
Detta understryker att skolan har ett särskilt
ansvar för att se till att alla föräldrar blir delaktiga i att vara med och bestämma, och att
informationsinsatser/dialog är viktiga i sammanhanget.

föräldern i så fall att han/hon har varit med
och bestämt?
En annan vinkling på medborgarskapets
maktutövning uttrycker Berit Israelsson
(Ungdomsstyrelsen, 1997): ”Demokrati bygger
på möten. ...kommunikation i form av samtal och
möten... Alla behöver inte ha vare sig samma erfarenheter eller åsikter. Men mötet är viktigt för att vi
ska kunna påverka varandra och delge varandra
vår egen verklighet.”
Gymnasieföräldrar vet knappt om lärare
lyssnar
Att vara med och bestämma hur det ska vara i
skolan är inte detsamma som att alltid vara
den som avgör hur det ska vara. Men det är
naturligtvis viktigt att föräldrarna känner att
läraren och andra på skolan ändå lyssnar på
vad man har att säga. Utvecklingssamtal i
grundskolan är ett tillfälle för elever, föräldrar och lärare att mötas och diskutera barnets
skolsituation. De allra flesta föräldrar är
nöjda med utvecklingssamtalen (se artikeln
Skolplanen misstros - men utvecklingssamtalen
uppskattas). Föräldrar som har sina barn i
grundskolan tycker också i stor utsträckning
att läraren bryr sig om och respekterar deras
synpunkter. Tre av fyra föräldrar instämmer i
detta (se diagram 42). Föräldrar som har sina
barn i gymnasieskolan har en annan bild av
lärarnas lyhördhet. Bara en tredjedel anser
att lärarna bryr sig om och respekterar deras
synpunkter. Den stora skillnaden mellan föräldragrupperna är annars att nästan hälften

”Trots deltagande i föräldraråd har jag inte
varit särskilt aktiv eftersom mina barns skolgång hittills varit tämligen problemfri.”
Förälder

Möten och delaktighet viktigt för demokrati
Resultaten ger en bild av att många föräldrar,
av flera olika skäl, inte utnyttjar sin rättighet
att påverka hur deras barns skola ska se ut.
Som alltid bör attitydundersökningar tas för
vad de är. Bilden är tydlig: föräldrarna uppfattar sitt inflytande på skolans område som
litet. Men uppfattar föräldrar att ett samtal
mellan föräldern och dess barns lärare faktiskt kan leda till förändringar? Och menar
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Diagram 42: Andel föräldrar som instämmer/inte instämmer
i att lärare bryr sig om och respekterar deras synpunker.
Instämmer inte

Instämmer

Gymnasieskolan, program med yrkesämnen
Gymnasieskolan, studieförberedande program
Grundskolan år 7-9
Grundskolan år 4-6
Grundskolan år 1-3
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av dem vars ungdomar går i gymnasieskolan
inte kan svara på frågan.

med barn i gymnasieskolan inte tycker att
deras barns lärare bryr sig om och respekterar deras synpunkter är verkligen inte en bra
utgångspunkt för att föräldrarna ska känna
att de kan vara med och påverka sina barns
skolgång.
Föräldrainflytande i gymnasieskolan blir
dock på ett sätt mer problematisk då ju
många av de som går där själva är myndiga,
och relationen mellan hem och skola får en
annan karaktär.

Hjälper skolan föräldrarna bli delaktiga?
Vi har sett att många föräldrar upplever att
andra är mer intresserade och kunniga och
ser det som ett skäl att inte försöka påverka
skolan. En självklar uppgift för skolan är att
hjälpa dessa föräldrar att komma över den
tröskeln. Ett första steg kan vara att få föräldrarna att känna delaktighet i skolans verksamhet. Ungefär hälften av föräldrarna
menar att skolan arbetar för detta (se diagram 43). Lite mer än en fjärdedel av föräldrarna tycker inte att skolan arbetar för att de
ska känna sig delaktiga i skolans verksamhet.
Ett mycket tydligt mönster när det gäller
utvecklingssamtal, vilken information skolan
ger, lärarens respekt för föräldrars synpunkter och hur skolan arbetar för att föräldrar ska
känna delaktighet är att föräldrarnas bild är
mer positiv ju yngre deras barn är. Det motsatta förhållandet verkar gälla föräldrarnas
engagemang i barnets skolgång. Samverkan
med hemmet fungerar bättre/har en annan
karaktär ju yngre barnen är.
Bilden av mötet mellan förälder och lärare
är ljusare än bilden av föräldrars ”maktutövning”. Men att en av tio föräldrar till barn i
grundskolan och mer än var sjätte förälder

”Orimligt att arbetande föräldrar ska ta ansvar
för skolan - lärarna har kunskap och lärarna
behöver bra och tillräckliga resurser. Jag vill
samarbeta men ej stötta lärarna.”
Förälder

Ytterligare ett instrument för välutbildade?
I den förra skolbildsundersökningen kunde
vi inte se några tydliga skillnader mellan hur
föräldrar med olika utbildningsbakgrund såg
på sitt inflytande i skolan, varken i hur de ville
eller i hur de ansåg sig kunna påverka olika
områden i skolan. Resultaten stödde inte det
Ribom visat (Ribom, 1993), nämligen att föräldrar med kort utbildning och manuella
yrken i klart mindre utsträckning än andra
föräldrar yttrar sig på klassmöten och uppfat-

104

Diagram 43: Andel föräldrar som instämmer/inte instämmer i att
skolan arbetar för att de ska känna sig delaktiga i skolans versamhet.
Instämmer inte

Instämmer

Gymnasieskolan, program med yrkesämnen
Gymnasieskolan, studieförberedande program
Grundskolan år 7-9
Grundskolan år 4-6
Grundskolan år 1-3
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tar att de kan föra fram sina synpunkter.
Inte heller denna gång kan vi se systematiska
skillnader i hur man besvarat frågan om hur
man vill vara med och bestämma om olika
områden eller hur man uppfattar att man kan
göra det.
I de frågor som är nya i denna skolbildsun-

dersökning finns det emellertid flera skillnader som är värda att uppmärksamma.
Föräldrar med längre utbildning är i större
utsträckning beredda att göra en personlig
insats; 90 procent av föräldrar med högskoleutbildning och 70 procent av föräldrar med
högst grundskoleutbildning (se diagram 44).

Diagram 44: Föräldrars beredskap att påverka skolan och
synen på skäl att inte försöka påverka. Föräldrar med högst
grundskoleutbildning respektive högskoleutbildning.
Andel som är beredda att göra
en personlig insats
Andel som försökt påverka eller förändra
något i skolan de senaste tre åren
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Det är också betydligt vanligare att föräldrar
med längre utbildning försökt påverka något
i skolan. 60 procent av föräldrar med högskoleutbildning och 32 procent av föräldrar med
högst grundskoleutbildning har gjort något
försök. Det enda område föräldrar med kortare utbildning försökt påverka i större
utsträckning är det egna barnets möjligheter
till extra stöd. Kanske är det fler som upplever
att de inte själva kan ge sitt barn den hjälp det
behöver, och därför känner ett större behov
av stöd från skolan.
Det är fler av dem med kortare utbildning
som menar att inget behöver ändras. Det
finns även andra stora skillnader i hur man
ser på olika skäl att inte försöka påverka skolan. De största skillnaderna gäller vilken betydelse man lägger vid att veta hur man gör och
att det finns andra som är mer kunniga. Det
är också något fler som instämmer i att det
inte tjänar något till och att det är obehagligt
att kritisera.
Däremot är det inga skillnader i vilken
framgång man anser sig ha haft när man försökt påverka. Det är naturligtvis omöjligt att
säga om det beror på skillnader i framgång
eller om man ställer olika krav på vad som ska
ses som framgång.

Har föräldrarnas möjligheter till inflytande
ökat? Svaret tycks vara nej. I den mån de har
det är det inget vi märker varken i hur föräldrarna svarar på frågor om hur de vill vara med
och bestämma om olika områden, eller i hur
mycket de tycker att de kan vara med och
bestämma. Fler föräldrar tycker visserligen att
de kan påverka skolmiljön, men det är färre
föräldrar som tycker att de kan påverka sitt
barns möjligheter till extra stöd.
Alla föräldrar, oavsett social bakgrund, vill
naturligtvis att deras barn ska ha det bra i skolan, att de trivs och att de får de kunskaper de
behöver. Men det finns skillnader i hur föräldrar upplever sina egna möjligheter att vara
med och påverka hur barnets skola ska se ut.
Redan 1980 uttrycktes farhågor om att föräldrasamverkan skulle kunna bli ”ytterligare ett
instrument för medel- och överklassen att stärka
sina positioner” (SOU 1980:27). Föräldrar med
längre utbildning anser i högre grad att de är
beredda att göra personliga insatser för att
påverka skolan, de ser färre hinder att vara
med och bestämma och fler menar att de har
försökt påverka skolan. Vi kan inte säga något
om de stora skillnader vi ser innebär ökade
skillnader eller inte, men vi kan konstatera att
skillnaderna finns.

Förändrat föräldrainflytande?
De förändringar samhället genomgått under
ett antal år har på skolans område tagit sig
uttryck i ett större utrymme för beslutsfattande på lokal nivå och en ökad valfrihet för
”brukare”. Tanken är att det ökade lokala
beslutsfattandet ska leda till en bättre skola,
en skola som i större utsträckning tar hänsyn
till de lokal förutsättningarna och vad brukarna vill ha. För tre år sedan kunde vi se att
föräldrarna upplevde att deras möjligheter
att välja skola hade ökat. Jag ställde då frågan
om föräldrarna skulle ta chansen att påverka
fler områden i skolan. Varnande röster höjdes vid samma tid för att kanske inte alla föräldrar och eleverna skulle utnyttja möjligheten till ökat inflytande.

Eva Löfbom arbetar som undervisningsråd vid
Skolverkets utvärderingsavdelning.
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Förändring
Skolan är en del av samhället. Den har tvingats förändras för att hänga med i utvecklingen, men också för
att kommunerna tvingats spara. En skola i förändring
gör också att åsikterna ändras.
I de tidigare artiklarna om förtroende, kvalitet och
inflytande har vi lyft fram ändrade uppfattningar
sedan den förra skolbildsundersökningen. I den avslutande delen handlar det om centrala områden som
varit särskilt utsatta för förändringar eller där det finns
förväntningar på att något ska hända.
Hur människor ser på förändringar i skolan, framförallt vad gäller arbetet i skolan, presenteras i För
mycket nytt - men majoriteten vill ändra arbetet. Hur en del
av de förändringar i skolan som är direkt kopplade till
1990-talets skolreformer upplevs tas upp i Skolplanen
misstros - men utvecklingssamtalen uppskattas. Sämre förutsättningar för skolan? riktar in sig på ändrade förutsättningar för skolan. Fokus ligger på kommunernas
ansvar och skolans ekonomiska förutsättningar, men
sammanfattar också ändrade förutsättningar som uppmärksammats i andra artiklar. Den sista artikeln är
framåtblickande. Lära hela livet - mer nöd än lust? tar
upp skolans betydelse för det livslånga lärandet, sett ur
elevens ögon.
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Olika beroende på vem du frågar

Förändring.

Instängd i skolan med för lite eget ansvar
Helena Smitt
- Jag vill ha mindre av obligatorisk närvaro och mer av egen
planering, säger Linda Meiby. Jag känner mig lika kollad idag
som på lågstadiet.
Linda Meiby går sista året på naturvetenskapliga programmet på
Katedralskolan i Lund. Ett gammalt ärevördigt gymnasium med
åtskilliga hundra år på nacken. Ja det känns att traditionerna sitter
i väggarna så fort man kliver in genom den tunga träporten.
Vi, det vill säga jag
och Cecilia Bladh,

Linda Meiby, PärAnders Feltenheim
och Anne Högmar
som alla går sista året
på naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetarprogrammet och handelsprogrammet har satt oss ner för att prata.
- Visst har det hänt en hel del förändringar sen vi började, säger Cecilia
Bladh. Vi har bl a fått en internTV där
all information som rör skolan kommer
upp på skärmen. Sedan har vi fått tillgång till Internet på skolans datorer.
- Dessutom har vi ett utbyte med ett
danskt gymnasium i Köpenhamn där

några elever härifrån går i deras skola
och så kommer några danska elever hit,
säger Pär-Anders Feltenheim. Sedan
finns det också bilingual-klasser på engelska. Fast båda de här nyheterna fungerar inte riktigt. Det är mest nyheter eller
förändringar för förändringarnas skull
utan att man hunnit förbereda tillräckligt.
- Det är också mycket val i gymnasiet,
säger Anne Högmar. Du kan faktiskt
själv bestämma vad du vill läsa i religionen.
- Betygen är också nya och nu vet man
ju vad som gäller för att få ett visst betyg,
säger Pär-Anders. Fast betyg borde man få
kanske redan i mellanstadiet. Men de som
inte vill ha betyg skulle faktiskt slippa.
- Jag tycker det var väldigt rörigt med

Ingen ro i själen när villkoren ständigt ändras
Helena Smitt
- Egentligen är det väl inte mer nytt här än någon annanstans. Men skolan
har blivit en experimentverkstad som saknar kontinuitet, säger Christina
Lind Halldén, biologi- och kemilärare på Katedralskolan i Lund.
- Läraren ska hela tiden fixa en mängd nya arbetsuppgifter utan att någon
förankrat det hos oss. Varsågoda och skölj.

I ett stort, gammalt och mycket kalt
klassrum sitter fyra lärare och jag och
talar om förändring i skolan.
Naturvetarna Bo Niklasson och Ulla
Bengtsson har arbetat över 25 år på
samma skola. De har båda sett reformerna passera förbi under årtiondena och
de har båda en viss distans till s k nyheter.
Christina Lind Halldén och Charlotta
Andréasson är betydligt färskare i jobbet.
De har tre respektive ett år på nacken
som lärare.
- Det nya läraravtalet är ju rena misstroendeförklaringen mot oss, fortsätter
Christina. Nu ska vi vara i skolan si och så

många timmar precis som vi inte varit det
förut. Det är ett omyndigförklarande.
- För varje år tas det ifrån oss lärare
någonting, säger Christina Lind
Halldén. Trots att vi är proffs behandlas
vi som amatörer och andra ska berätta
för oss hur vi ska bete oss.
- Vi hinner inte hämta in vår själ eftersom vi numer också har så många fler
elever och så mycket mer undervisning,
säger Bo Niklasson.
Men Charlotta Andréasson som har
de fräschaste minnerna av sin egen skoltid ser det hela på ett annat sätt. Hon

betygen i ettan, säger Anne
Högmar. Vi fick för dålig och
för lite information - men nu
kan lärarna mer. Jag tycker
också det är bra att man under
skoltiden kan tentera upp från
ett IG.
Alla fyra är egentligen överens om att det är för lite nyheter i skolan och att kontakterna
med omvärlden är alldeles för
få. Ändå menar de helt olika
saker.
Pär-Anders vill ha en helt
annan samordning mellan
ämnena och tar som exempel
att han läst om befolkningsexplosionen två gånger först i
geografi och sedan i
samhällskunskap.
Han tycker det verkar som om lärarna
inte pratar med
varandra eller samarbetar.
Cecilia, som går på
samhällsvetarprogrammet, vill ha en
helt annan skjuts
med besöken på olika arbetsplatser.

har ingen erfarenhet av att läraren kommit i strykklass och det
nya läraravtalet har hon inte tänkt
på så mycket.
- Det roliga är hur undervisningen förändrats jämfört med
när jag var elev för tio år sedan,
säger Charlotta Andréasson. Idag
är skrivandet en process. Eleverna kan lämna in ett jobb som
de kanske är tvungna att arbeta
om flera gånger. Då för tio år
sedan fick jag lämna in mina
uppsatser och sedan var det bra
med det.
Idag frågar jag eleverna vad
de vill skriva om och vi har en
brainstorm ihop. Sedan kan de
förbereda sig mentalt och verkligen arbeta med språket.
Christina Lind Halldén tycker
också att hon låter eleverna vara
med från början. Men Bo Niklasson skakar på huvudet och säger
att han inte frågat eleverna på
flera år hur de vill arbeta.
- Eleverna idag är mycket fria-

- I högstadiet gjorde vi alldeles utmärkta besök bl a på
Dagab och Alfa Laval och fick
träffa alla kategorier av anställda och se saker med egna
ögon. Man fick också ett grepp
om vad som krävs för att bli
anställd.
- Alla sådana här besök har
helt stannat av på gymnasiet.
Men Anne Högmar, som går
på handelsprogrammet, tycker
att hon fått kontakt med flera
olika arbetsplatser genom sin
praktik i en hotellreception och
på en restaurang. Däremot vill
hon ha mer impulser utifrån in
i skolan.
- Då blir det lite mer liv av
skoltimmarna och så får
man andra kunskaper,
säger Anne Högmar.
Linda funderar en
stund innan hon svarar.
- Vad jag menar med
för lite nytt handlar
också om mig själv. Jag
vill inte stå och stampa
utan utvecklas hela
tiden, säger Linda.
Skolan är förlegad idag. Jag vill
ta mer ansvar och kunna jobba

re och när de tyckte vi skulle
byta ut i en bok i fysiken - så var
det helt okey, säger Bo Niklasson.
Charlotta Andréasson tycker
ibland att hon befinner sig i två
olika världar. I en värld för de
studieorienterade eleverna i en
annan för de som går på individuella programmet, där hon
också jobbar som svensklärare.
- På IV jobbar vi i arbetslag
och ämnesövergripande och vi
är också schemalagda för
gemensam planering. På de studieorienterade programmen
finns det ingen organisation
som knuffar på.
Alla fyra är rörande överens
om att skolan har för lite kontakt med livet utanför.
- Förut när vi hade pengar
kunde vi göra riktiga heldagsexkursioner i biologin ut i naturen, säger Ulla Bengtsson. Idag
får vi lita på någon förälder som
kan ställa upp och visa oss sitt

mer hemma på
egen hand.
- Vi är också
alldeles för sällan med och
planerar innehållet och
aldrig får vi
vara med och
bestämma vilka
böcker vi ska ha.
- Men det här att ta eget
ansvar kan också gå till överdrift, säger Cecilia.
Vi är uppväxta med att vi ska
söka informationen själva via
Internet och hela klassen beger
sig till datasalarna eller biblioteket. Men ibland
blir det bara
ett bekvämt
sätt för lärarna
att slippa ta itu
med oss.
- Ibland
längtar jag
efter riktigt
bra katederundervisning där
läraren berättar på ett riktigt
intressant sätt.

arbete på exempelvis sjukhuset.
- Jag skulle gärna besöka fler
arbetsplatser men vi ska ju undervisa också, säger Christina.
Brist på pengar visar sig också i
alltför stora klasser, tycker lärarna.
- När jag haft 32 elever i klassen betyder det en minut och
femton sekunder för varje elev,
säger Ulla Bengtsson.
- Tur att man inte är ung idag,
säger Bo Niklasson. En del har
magsår och annat som har att
göra med vår skolmiljö. Stressen
och betygshetsen börjar tidigt
och några börjar snacka betyg
redan i ettan så ordet dreglar i
munnen på dem.
- Man märker verkligen hur
illa en del elever mår när vi inte
har tid med dem, säger Ulla
Bengtsson. Allt handlar inte om
skolan utan många har andra
problem och behöver någon
vuxen att prata med.
Samhällsförändringarna har
stigit rakt in i klassrummet.

För mycket nytt - men majoriteten
vill ändra arbetet i skolan
Eva Löfbom
Utrymmet för att pröva nya idéer och möjligheterna att variera och
anpassa arbetssättet har ökat. Det tycker så många som fyra av tio
lärare. Utrymmet har bland annat utnyttjats för att öka kontakterna
med verksamheter utanför skolan och öka samordningen mellan
ämnen. Att skolan behöver öppnas mot omvärlden och att arbetet i
skolan behöver förändras är elever, lärare och föräldrar överens om trots att allt fler anser att det är för stora förändringar i skolan.
Tryck på förändring
Det är ofta lätt att känna igen sig i skolan. Går
man in i ett klassrum ser man elever sitta i
sina bänkar och läraren stå vid sin kateder.
Den som pratar och ställer frågor är läraren,
eleverna svarar. Så minns de flesta sin skolgång och vid en ytlig betraktelse ser det även
idag ofta ut så i skolan.
Samtidigt har arbetsliv och samhällsliv
genomgått stora förändringar. För skolans del
har det bland annat fått konsekvensen att
kommunerna har ett större ansvar för skolverksamheten. Inte heller eleverna är desamma som tidigare. Relationen till vuxna har
ändrats. De upplevs inte längre som självklara
auktoriteter. Såväl utifrån som inifrån ställs
krav på att skolan förändras.

skattas troligen mindre. Vad vi kan se är att
det 1997 är betydligt fler elever, föräldrar och
lärare som instämmer i att ”det är för mycket
nytt och för stora förändringar” än jämfört
med tre år tidigare. En tredjedel av eleverna,
fyra av tio föräldrar och hälften av lärarna
instämmer 1997 i påståendet (se diagram 45).
Oavsett var i skolan man själv befinner sig
eller har sitt barn har andelen som instämmer ökat, utom hos föräldrar till unga i yrkesförberedande program. Den största ökningen
i elevgruppen ser man på de studieförberedande programmen. Bland föräldrar är
ökningen störst hos de som har barn i grundskolan år 4-6 och 7-9 och bland lärare är
ökningen störst hos de som arbetar i grundskolan år 7-9.

Krav på stabilitet
Men det finns också krav på stabilitet. Skolan
ska inte bara förbereda för framtiden utan
har även i uppdrag att återskapa moral, kunskaper och färdigheter från tidigare generationer. Föräldrar kan känna en trygghet att
känna igen en skola som liknar den de själva
gått i. Också elever och lärare kan känna ett
motstånd att ändra det som är.
Behöver skolan förändras? Hur? Kan man
se några förändringar och i så fall vilka?
Människors åsikter om hur skolan har förändrats och hur den bör se ut går naturligtvis isär.
I denna artikel kommer jag att ge några bilder av hur elever, föräldrar och lärare ser på
förändringar i skolan, framförallt vad gäller
arbetet i skolan.

Nya lärare mer förändringsvilliga
Skillnader mellan olika elevgrupper - som
pojkar och flickor, de med invandrarbakgrund och de utan, mellan olika åldrar och
program i gymnasieskolan är ganska små.
Likaså är skillnaderna mellan olika föräldragrupper rätt små när det gäller synen på förändringar. Den mest påtagliga skillnaden ser
man mellan lärare som arbetat i yrket olika
lång tid (se diagram 46). I gruppen som arbetat som lärare längre tid än 20 år är det drygt
60 procent som instämmer i att det är för
mycket nytt i skolan. Av de som arbetat som
lärare kortare tid än fem år är det bara 26
procent som tycker att det är för mycket nytt
i skolan. Lärare i gymnasieskolan instämmer
också i något större utsträckning i att det är
för mycket nytt i skolan. Det är en skillnad
som inte kan förklaras av hur lärarnas åldersstruktur i skolformerna ser ut.
Påfallande många tycker alltså att det hänt

För mycket nytt!
Det har hänt en hel del i skolan. Vissa förändringar är kanske efterlängtade, andra upp110

Diagram 45: Andel elever, föräldrar och lärare som
instämmer i att det är för mycket nytt och för stora
förändringar i skolan. Jämförelse mellan 1993/94 och 1997.
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för mycket i skolan. Men det finns också de
som tycker att skolan är en sluten värld som
inte påverkas av omvärlden. Vanligast är detta
i elevgruppen där fyra av tio instämmer i
påståendet. I föräldragruppen och lärargruppen är det betydligt färre, två av tio, som
instämmer. Lika många instämde för tre år
sedan.

1997

1993/94
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Fler elever vill förändra
För att något nyansera bilden av hur man ser
på förändring i skolan har de svarande delats
in i fyra grupper beroende på hur man ställt
sig till båda påståendena. Den mest positiva
inställningen till förändringar i skolan har de
som tycker att det inte är för mycket nytt i skolan och som samtidigt tycker att skolan är slu-

Diagram 46: Andel lärare som instämmer i följande
påståenden om förändringar i skolan fördelat efter
hur lång tid läraren arbetat i skolan.
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Tabell 21: Elevers, föräldrars och lärares inställning till förändringar i skolan. Andelar(%).

”FÖRÄNDRINGSPOSITIVA”
Inte för mycket nytt
+ Skolan är sluten
Elever
Föräldrar
Lärare

21
9
10

”NÖJDA”

”MISSNÖJDA”

Inte för mycket nytt
+ Skolan är inte sluten

För mycket nytt
+ Skolan är sluten

29
29
28

14
12
10

”FÖRÄNDRINGSNEGATIVA”
För mycket nytt
+ Skolan är inte sluten
13
33
42

Andel som svarat Vet inte (på någon eller båda frågorna) eller inte svarat alls: elever 23 %, föräldrar 17 %
och lärare 10 %.

ten (”förändringspositiva”). Den mest negativa inställningen till förändringar i skolan har
de som tycker att det är för mycket nytt i skolan och som samtidigt tycker att skolan inte är
sluten (”förändringsnegativa”). Var femte
elev är ”förändringspositiv”, men bara en av
tio lärare och en av tio föräldrar. Till den ”förändringsnegativa” gruppen hör så många
som 42 procent av lärarna, men bara 13 procent av eleverna. Se tabell 21.
Vid sidan av de ”förändringspositiva” och
de ”förändringsnegativa” finns två grupper
som är ungefär lika stora bland elever, föräldrar och elever. Det är dels den grupp som kan
sägas vara den mest ”nöjd” med förändringarna i skolan, nämligen de som inte tycker att
det är för mycket nytt i skolan men inte heller
tycker att skolan är sluten. Drygt var fjärde
elev, förälder och lärare finns här. Dels är det
en mindre grupp (var tionde eller något
mer) som kan tänkas vara rätt ”missnöjd”
med förändringarna: de tycker visserligen att
det är för mycket nytt i skolan men tycker
samtidigt att skolan är sluten. Det är inte rätt
saker som händer.

allmänt mest positiva till förändringar och
lärare som de minst positiva.
Öppna skolan mot omvärlden!
Samhällsutvecklingen ställer större krav på
ansvar och flexibilitet hos den enskilde. Det
anses i sin tur kräva arbetsformer som innebär att elever engageras mer i planering och
genomförande av arbetet i skolan. Läroplanerna ger lärarna ett större utrymme att
bestämma vad man ska arbeta med i skolan
och på vilket sätt. Ett mer varierat arbetssätt
efterlyses och det är viktigt att eleverna är
med och bestämmer.
För att arbetet i skolan ska utvecklas är det
avgörande vad de berörda - elever, föräldrar
och lärare - har för inställning till förändringar av arbetssättet i skolan. I undersökningen
finns ett antal påståenden som rör förslag till
några sådana förändringar. Påståendena är
framtagna vid gruppdiskussioner med elever,
föräldrar lärare och företrädare för arbetslivet. I diagram 47 redovisas elever som går i
och lärare som arbetar i grundskolan år 7-9
och gymnasieskolan samt föräldrar som har
sina barn i grundskolan år 7-9 och gymnasieskolan.

Grov bild
Detta är givetvis en mycket grov bild av hur
människor bedömer vad som händer i skolan.
Varje individ tycker i regel att vissa förändringar är bra, och att andra inte är bra. Och
vilka förändringar är det man i första hand
tänker på? Hur arbetet i skolan förändras?
Hur besparingar har påverkat skolan? (I artikeln Sämre förutsättningar för skolan? fokuseras
på just förändringar i några förutsättningar
för att skolan ska kunna fungera bra.) Sett på
detta sätt framstår emellertid eleverna som de

”Praktik ger eleverna redan från första året i
gymnasiet ett möjlighet att fatta vad skolan
handlar om, och sen blir det lättare för elever
att förstå arbetslivet efter skolan.”
Förälder

Trots att många tycker att det är för mycket
förändringar i skolan ställer sig en majoritet
positiv till de flesta förslagen. Elever, föräldrar
och lärare är eniga om att mer kontakter med
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Diagram 47: Andel elever, föräldrar och lärare som anser att
följande förslag om hur arbetet i skolan ska förändras är mycket
bra eller ganska bra. Grundskolan år 7-9 samt gymnasieskolan.
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verksamheter utanför skolan och mer modern teknik är bland de bästa förslagen. Det
kan ses som att det i alla grupperna finns ett
behov av att öppna skolan mot omvärlden.
Samordning av olika ämnen, att eleverna ska
tränas mer i att arbeta i grupp och att eleverna ska arbeta mer självständigt ses också som
bra förslag av en stor andel elever, föräldrar
och lärare. Också det interna organiserandet
av arbetet behöver förändras.

mycket bra. Nästan hälften av lärarna anser
detta, men bara 15 procent av eleverna och
21 procent av föräldrarna. Ännu större skillnad mellan lärare och föräldrar blir det i
grundskolan år 1-6. Där är det 64 procent av
lärarna och 25 procent av föräldrarna som
tycker att mer självständigt arbete för eleverna är en mycket bra idé.
Mindre positiva och något mer oeniga är
grupperna vad gäller förslagen om mer läxor
och fler prov. Endast 15 procent av eleverna
ser dessa förslag som mycket bra eller ganska
bra. Föräldrarna är klart mer positiva till både
mer läxor och fler prov (46 resp. 43 %) och
lärare tycker i högre grad än eleverna att mer
läxor (42 %) är ett bra idé. Föräldrar som har
sina barn i grundskolan år 1-6 tycker i högre
grad än lärarna som arbetar där att det är en
bra idé med mer läxor.
Resultaten väcker en fundering. Eleverna

Elever och föräldrar tveksamma till att
eleverna ska söka kunskap själva
Skillnaderna mellan hur stor andel som ställer sig positiva till förslagen är relativt små
mellan elever, föräldrar och lärare med
undantag av förslaget att eleverna ska arbeta
mer självständigt. Lärare är mer positiva än
elever och föräldrar. Skillnaden förstärks om
man ser på andelen som tycker att förslaget är
113

förefaller utifrån de generella påståendena
vara mest förändringspositiva. Ändå instämmer de inte i högre grad i att arbetet i skolan
ska förändras på de föreslagna sätten. Beror
det på metodens/frågornas trubbighet eller
är det andra förändringar eleverna vill ha?

annat land än Sverige är betydligt mer positiva till mer läxor och fler prov. 68 respektive
61 procent tycker att det är en mycket eller
ganska bra idé med mer läxor respektive fler
prov, vilket kan jämföras med 44 procent
respektive 42 procent bland föräldrar födda i
Sverige. Skillnaden ligger nästan enbart i hur
många som instämt i att det är en mycket bra
idé.

Konservativa föräldrar?
En del resultat kan tolkas som att föräldrar i
större utsträckning än lärarna vill ha en skola
som liknar den skola de själva gick i. Läxgivningens betydelse och läxornas omfattning har varierat. Mellan 1965 och 1985 halverades hemarbetstiden. Nationella utvärderingar har visat att hemuppgifternas omfattning visserligen ökade till 1992, men att eleverna tre år senare redovisade mindre läxor
igen (Skolverket 1997 (a)). Inställningen till
läxor och prov är mer positiv bland föräldrar.
Vikten av ett mer undersökande och mer elevaktivt arbetssätt har betonats under senare
år. Föräldrarna anser i betydligt mindre
omfattning än lärare att det är en mycket bra
idé att eleverna själva ska ta reda på saker. I
övrigt är skillnaderna mellan föräldrar och
lärare små.

Nya lärare mer intresserade av förändringar
Lärargrupperna skiljer sig åt på ett entydigare sätt. Ju kortare tid läraren arbetat i yrket
desto mer positiv är hon/han till alla förslag
om förändringar utom läxor och prov.
Skillnaderna i hur många som tycker att förslagen är mycket bra eller ganska bra är inte
så stora, men om man ser till hur stor andel
som tycker att förslagen är mycket bra blir skillnaderna markanta. Samordning mellan
ämnen, mer grupparbete och mer regelbundna kontakter med verksamheter utanför
skolan är de förslag vars popularitet skiljer
mest mellan lärare som arbetat kortare eller
längre tid.
Var läraren arbetar har också betydelse.
Andelen positiva till att det ska vara mer samordning mellan ämnen, mer modern teknik
och mer träning i grupparbete och att eleverna själva ska ta reda på saker är störst bland
lärare som arbetar i grundskolan år 1-3 och
minskar sedan ju äldre barn lärarna undervisar. Minst positiva är de lärare som undervisar på de studieförberedande programmen.
Till exempel tycker två av tre lärare i grundskolan år 1-3 att förslaget att eleverna själva
ska ta reda på saker och förslaget att ökad
samordning mellan ämnen är mycket bra,
men endast en av tre lärare på studieförberedande program tycker detsamma.
Regelbundna kontakter med verksamheter
utanför skolan ses däremot som ett bättre förslag ju äldre elever lärarna undervisar med
ett undantag, återigen, av lärarna som undervisar på de studieförberedande programmen.
Detta är den lärargrupp som i minst utsträckning tycker att förslaget är en mycket bra idé.

”Jag är positiv till många förändringar, men de
sker för snabbt. Skolan hinner inte förbereda
sig, varken praktiskt eller mentalt. Ger upphov
till ’gnäll’.”
Lärare

Läxor viktiga för invandrare
Skillnaderna mellan elevgrupper är i allmänhet små, men några skillnader kan vara värda
att nämna. Ju högre upp i skolsystemet eleverna kommer, desto fler tycker att samordning mellan ämnen är ett bra förslag, och
störst andel instämmande finner man på de
studieförberedande programmen. Elever i
gymnasieskolan vill i större utsträckning ha
mer kontakter med verksamheter utanför
skolan. De som är födda utomlands är mer
positiva till förslagen om mer läxor. De som
anser sig vara lite engagerade i sitt skolarbete
och de som går i gymnasieskolan men hellre
vill jobba är mindre positiva till att eleverna
själva ska ta reda på saker. De som trivs dåligt
i skolan är mer positiva till mer kontakter
utanför skolan, mer samordning och mer träning i att arbeta i grupp.
Bland föräldrarna finns inga tydliga skillnader, förutom att föräldrar som är födda i

Mer positiva till kontakter med omvärlden
Att studera hur inställningen till de olika förslagen om ändrat arbetssätt i skolan förändrats sedan den förra skolbildsundersökningen 1993/94 försvåras av att svarsalternativen
ändrats något. Men i några fall verkar attityderna ha förändrats. Det är dels föräldrar
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som fått en mer positiv inställning till förslagen om mer teknik och mer regelbundna
kontakter med verksamheter utanför skolan,
dels lärarna som i ökad utsträckning uppfattar mer regelbundna kontakter med verksamheter utanför skolan och mer samordning
mellan ämnen som bra idéer.

många av eleverna svårt att klara kraven i skolan, framförallt i gymnasieskolan. Det område
lärarna i minst utsträckning anser sig ha tillräckliga kunskaper om är det elevsociala
arbetet och integrering av olika kulturer i skolan. När arbetsbördan ökar och det ställs nya
krav är det lätt att inse att utvecklingsarbetet
tar tid - eller rent av uteblir.
Som framgår av artikeln Sämre förutsättningar för skolan? menar ändå många lärare
att besparingar faktiskt kan leda till bra förändringar. Och det är lärarna i grundskolan
år 1-3, som i störst utsträckning menar att
arbetsbördan ökat, som också är den lärargrupp som ser mest positivt på utrymmet för
förändringar (se nedan).
Att eleverna kan utgöra en förändringsfaktor i sig, framkommer i en utvärdering om
och hur styrningen förändras då gymnasieskolan reformeras (Skolverket, 1997 (b)).
Enligt lärarna är eleverna mer frimodiga och
säger vad de tycker och de ställer högre krav
på undervisningen. Detta, tillsammans med
att nya elevgrupper för in andra erfarenheter,
sades påverka hur lärarna väljer att arbeta.

”Skolan har förändrats de senaste åren men
absolut inte i den utsträckning som behövs.
Skolans arbetssätt måste förändras även
utformningen på uppföljning av vad eleverna lär
sig. Barnen idag måste lära sig ’metoder att
lära’. Få en egen värdegrund. Kunna vara flexibel och tro på sig själv.”
Förälder

Vilja en sak - hur det fungerar en annan
Samhällsutvecklingen sägs kräva det, läroplaner och kursplaner efterfrågar det, och elever, föräldrar och lärare förefaller vara ganska
överens det - arbetet i skolan behöver utvecklas och variera mer.
Ändå visar utvärderingar av skolan att
arbetsformerna domineras av förmedlingspedagogiska inslag medan ett mera elevaktivt
kunskapssökande förekommer i mindre
omfattning (Skolverket 1997). Grundskoleelevernas bild av arbetet var i stort sett densamma 1995 som 1992. Deras lärares uppfattning om hur starkt olika inslag betonas på
den egna skolan var att störst vikt lades vid
betoning av basfärdigheterna, god ordning i
skolan, noggrann uppföljning av elevernas
utveckling samt regelbunden läxgivning.
Lägst vikt lades vid elevmedverkan i undervisningsplaneringen, elevinflytande vid skötsel
av skolan, lärarsamarbete i arbetslag samt att
man försöker göra kopplingar mellan olika
ämnen.
Varför stämmer bilden av vad elever, lärare
och föräldrar vill så illa med bilden av hur det
tycks fungera i de flesta skolor? En del av svaret kan vi se i skolbildsundersökningen (vilket
beskrivs utförligare i artiklarna Genom mörkret
ser man ljuset och Sämre förutsättningar för skolan?): Vi vet att resurserna till skolan, framförallt grundskolan, har minskat under en
rad år och att undervisningsgrupperna
genomsnittligt blivit större. Nästan alla lärare
menar att deras arbetsbelastning ökat under
de senaste tre åren. Gymnasieskolan har fått
ta emot nya elevgrupper. En majoritet av
lärarna menar att antalet elever med koncentrationssvårigheter ökat. Enligt lärarna har

”Det är rent för slappt när det gäller läxor, den
lärande skolan är inte bra, att man får göra om
proven när man inte klarar dom. Det ställs ju
inga krav på eleverna längre. Ordentliga betygssystem och större krav och mer praktisk utbildning.”
Förälder

Ökat utrymme för förändringar - trots allt
Mot bakgrund av hur lärarna upplever sin
arbetssituation är det kanske förvånande att
en så stor andel som 40 procent av lärarna
anser att möjligheterna att variera och anpassa arbetssättet har ökat och lika många menar
att utrymmet för att pröva nya idéer har ökat
under de senaste tre åren (se diagram 48).
Någon stor förändring rör det sig dock inte
om, enligt de flesta lärarna. Mindre än var
tionde lärare menar att utrymmet att pröva
nya idéer har ökat väsentligt och lika många
instämmer i att möjligheterna att variera
arbetssättet har ökat väsentligt. Att utrymmet
att pröva nya idéer har minskat och att möjligheterna att variera arbetssättet har minskat
anser var sjätte lärare.
Skillnaderna mellan olika lärare är små,
även om de som arbetar i grundskolans lägre
årskurser gör en mer positiv bedömning.

115

Diagram 48: Andel lärare som anser att friutrymmet i deras
arbete ökat/minskat de senaste tre åren*).
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*) Andelen som svarat varken ökat eller minskat redovisas inte.

Och vad händer?
Läroplaner och kursplaner har ändrats för att
ge lärarna större utrymme att bestämma vad
som ska tas upp och hur man ska arbeta på
lektionerna. En relativt stor del av lärarna
upplever också att utrymmet ökat, om än inte
så mycket. Hur har utrymmet utnyttjats? Vad
har det lett till?
Att andelen elever som anser att de kan
vara med och bestämma om arbetssättet har
ökat från 42% till 60% framgår av artikeln ...i
enlighet med demokratiska värderingar. Eleverna
upplever också ett större inflytande över innehållet. En positiv tolkning av detta är att lärarna utnyttjat det ökade utrymmet till att i
högre grad få eleverna delaktiga. Mot bakgrund av den starka betoningen av att eleverna ska ha inflytande över hur de ska arbeta i
skolan är det ett glädjande resultat. Det krävs
både dock utvärderingar för att fördjupa bilden av vad denna förändring innebär.

Mer samordnad undervisning, menar var
fjärde lärare
Samordnad undervisning och mer kontakter
med verksamheter utanför skolan var både
1993/1994 och 1997 de förslag som flest lärare
var positiva till. Nästan fyra av tio lärare anser
att samordningen ökat de senaste tre åren (se
diagram 49). Uppfattningen om hur samordningen förändrats skiljer sig åt beroende på
var läraren arbetar. Av lärare som arbetar i
grundskolan år 1-3 anser 46 procent att samordningen ökat, medan endast 27 procent av
de lärare som undervisar i gymnasieskolans
studieförberedande program anser detta. En
utvärdering av gymnasiereformen som gjordes redan 1995 menade att det föreföll vara så
att tolkningen av kursplanerna och betygskriterierna i kursen eller ämnet har tagit så
mycket kraft i anspråk, att samverkan över
ämnesgränserna fått stå tillbaka eller ibland
rent av minskat jämfört med före reformen
(Skolverket 1996).

”Det är för stora förändringar som det inte är
förberett för. Det är ju ingen som vet riktigt vad
som kommer att hända! Lärarna vet inte ens
hur de ska sätta betyg.”
Elev

Kvarstående problem i gymnasieskolan
Något som ytterligare stärker bilden av kvarstående problem i gymnasieskolan, och fram-
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Diagram 49: Andel lärare som anser att samordning mellan ämnen
och kontakter med verksamheter utanför skolan ökat/minskat
i deras arbete de senaste tre åren*).
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förallt på de studieförberedande programmen, är att andelen elever som anser att
undervisningen är splittrad är störst i gymnasieskolan, och att det också är här man kan se
den största ökningen av andelen elever som
tycker så. År 1997 tyckte hälften av eleverna
på de studieförberedande programmen att
undervisningen var splittrad, i grundskolans
år 7-9 bara en tredjedel av eleverna.
Skillnaderna mellan de tre elevgrupperna
har förstärkts.
En mer varierad bild av hur lärare upplever
förändringar de senaste tre åren uppvisar
kontakter med verksamheter utanför skolan.
Totalt sett är det lika många som anser att
kontakterna har ökat som anser att de har
minskat (se diagram 49). Det är bara bland
lärare i grundskolan år 1-3 och de som undervisar på program med yrkesämnen som fler
anser att kontakterna ökat än som anser att
de har minskat.
Ju yngre elever lärarna arbetar med desto
mer positiv är inställningen till förslagen om
mer kontakter med verksamheter utanför
skolan och mer samordning, och i desto

högre grad anser man att kontakterna och
samordning faktiskt ökat. Det är dessutom så
att de individer som är positiva till förslagen
också gör en positivare bedömning av utvecklingen. Detta gäller lärare inom samtliga
delar av skolan, olika nivåer i grundskolan,
inom gymnasieskolans studieförberedande
program, liksom på programmen med yrkesämnen. Tycker man att en idé om hur arbetet
ska förändras är bra, är chansen god att arbetet också förändras i den riktningen.
Sammanfattningsvis - gott hopp inför
framtiden?
Skolan har varit föremål för förändringar av
många slag. Under de senaste åren har resurserna minskat samtidigt som eleverna blivit
fler. Både grundskolan och gymnasieskolan
har fått nya läroplaner, nya betygssystem och
nya provssystem. Kraven på ett mer varierat
arbetssätt och mer inflytande för elever och
föräldrar har förstärkts. Fler elever, föräldrar
och lärare än för tre år sedan menar att det är
för mycket nytt och för stora förändringar
som sker i skolan.
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Trots detta är alla grupperna överens om
att arbetet i skolan behöver förändras, båda
att skolan öppnar sig mot omvärlden och att
arbetssättet varieras. Mest positiva till förändringar är elever och lärare med kortare tid i
yrket. De lärare som tycker att ett förslag om
hur arbetet ska förändras är bra, verkar ha en
ljusare bild av i vilken utsträckning arbetet
också förändras i denna riktning. Kanske kan
vi förvänta oss större förändringar allteftersom lärarkåren förnyas?
Så många som fyra av tio lärare menar att
det under de senaste tre åren skett en viss
ökning av utrymmet att pröva nya idéer och
möjligheterna att variera och anpassa arbetssättet. Ännu fler anser att samordningen mellan olika ämnen ökat, och var femte lärare
menar att kontakterna med verksamheter
utanför skolan ökat. Samtidigt finns det lärare
som menar att utrymmet och möjligheterna
har minskat och likaså samordning mellan
ämnen och kontakter med andra verksamheter.

Att bilden av hur skolan utvecklas inte är
entydig är inte så underligt med tanke på att
”skolan” egentligen är ca 5 000 skolor, två
skolformer och olika kulturer inom skolformerna. Huvudintrycket är ändå att arbetet i
skolan utvecklas i positiv riktning.
Eva Löfbom arbetar som undervisningsråd vid
Skolverkets utvärderingsavdelning.

Referenser
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994.
Läroplan för det frivilliga skolväsendet 1994.
Skolverket (1995): Attityder till skolan. Skolbildsundersökningen 1993/94. Rapport nr 72.
Skolverket (1996) Bilden av skolan 1996. Rapport nr 100.
Skolverket (1997 (a)): Elevers skolsituation och sociala
utveckling. Rapport nr 127.
Skolverket (1997 (b)): ”Men jag bestämmer i alla fall i
klassrummet...”. Dnr 94:100.
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Skolplanen misstros – men
utvecklingssamtalen uppskattas
Bengt Andersson & Gunilla Arvidson
De statliga läroplanerna och kursplanerna är viktigare för lärarna än
den kommunala skolplanen och den egna rektorns pedagogiska ledning. Det visar skolbildsundersökningen. Reformeringen brister också
när det gäller att informera om de nya betygen. Men utvecklingssamtalen fungerar bra.
Det svenska skolsystemet har genomgått stora
förändringar under 90-talet. Ett centralt inslag i denna reformering är nya läroplaner,
kursplaner, timplaner och ett nytt betygssystem. I skolbildsundersökningen har dock frågor om reformerna avgränsats till några områden, nämligen:
Vad styr lärares arbete? Vilken betydelse har
läroplan, kursplaner mm i lärarens dagliga
arbete?
Betyg och bedömning, erfarenheter av utvecklingssamtal och det nya betygssystemet.

Valfrihet i skolan - om fristående skolor och
valfrihetens konsekvenser
Läroplanen viktigast för klasslärare
Förutom ”Egna undervisningsmål” - som i
praktiken är beroende av övriga angivna faktorer - är det läroplanen och kursplanerna
som mer än 80 procent av lärarna anger har
mycket stor eller ganska stor betydelse i arbetet (se diagram 50). Det är dock skillnad mellan olika lärarkategorier i synen på läroplanens betydelse (se diagram 51).

Diagram 50: Andel lärare som anser att följande har
mycket stor eller ganska stor betydelse för dem i deras arbete.
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Medan 90 procent av lärarna som undervisar grundskolans år 1 - 6 anger att läroplanen
har mycket stor eller ganska stor betydelse, är
andelen bland lärare som undervisar på gymnasieskolans studieförberedande program 80
procent.
Kursplanerna visar ett motsatt mönster.
Ämneslärare i grundskola och gymnasieskola
anser att kursplaner och timplaner har en
något större betydelse i arbetet än läroplanen.
Timplanen upplevs inte av lärargruppen
totalt som så styrande som läroplan och kursplaner. Men de lärare som undervisar år 7-9 i
grundskolan och lärare på de studieförberedande programmen fäster större vikt vid timplanen än övriga lärargrupper, vilket kan ha
sin förklaring i skolans organisation. Ämneslärare är mer beroende av schemat än klasslärare som själv i större utsträckning tar beslut
om ämnens placering och arbetspassens
längd.

procent att betygskriterierna har stor betydelse i arbetet. Lärare som inte sätter betyg, det
vill säga klasslärare, uppfattar inte betygskriterierna som ett viktigt arbetsredskap.
(Mindre än 20 procent anser att de har mycket stor eller stor betydelse.) Detta kan ses som
en självklarhet men sett i ett 1-9-perspektiv
med krav på en kontinuerlig dialog mellan
skolan, eleven och hemmet om elevens kunskapsutveckling är det en brist att betygskriterierna inte betraktas som ett arbetsredskap av
klasslärare.
Samma skillnad mellan klasslärares och
ämneslärares värdering framträder i svaren
om de nationella proven. Lärare som undervisar på de studieförberedande programmen
anser till 70 procent att de nationella proven
har stor betydelse i arbetet medan motsvarande andel för klasslärare är knappt 50 procent.
(De enda obligatoriska proven, de för år 9,
fanns inte framtagna när undersökningen
genomfördes.)

Betygskriterier viktiga i ett ”1 - 9-perspektiv”
De lärare som sätter betyg, det vill säga lärare
som undervisar år 8 och 9 i grundskolan och
gymnasielärare anger till 80 respektive 81

Bristande förtroende hot mot decentralisering
En påfallande liten andel av lärarna - 41 procent
- anger att kommunens skolplan har stor betydelse i arbetet. Störst är skillnaderna mellan

Diagram 51: Andel lärare som anser att läroplan, kursplaner och
timplaner har mycket stor eller ganska stor betydelse i deras arbete.
Fördelat efter var lärarna har sin huvudsakliga tjänstgöring.
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Tabell 22: Vilken betydelse har skolplanen för
olika lärarkategorier i deras arbete? Andel (%)
som svarat mycket stor/ganska stor betydelse
eller mycket liten/ingen betydelse.
Lärarens huvudsakliga Mycket stor/ Mycket
tjänstgöring på
ganska stor liten/
betydelse
ingen
betydelse
Grundskolan
-år 1-3
-år 4-6
-år 7-9
Gymnasieskolan
-program med yrkesämnen
-studieförberedande
program

57
45
35

7
11
12

31

18

25

26

Stora skillnader mellan olika lärargrupper
Såväl 1993/94 som 1997 är det läroplanerna,
kursplanerna och timplanerna som värderas
högst av lärare medan den kommunala skolplanen och rektor som pedagogisk ledare
inte anses ha så stor betydelse för lärararbetet. Precis som 1993/94 skiljer sig bedömningen mellan olika lärarkategorier, och
dessa skillnader har i viss mån förstärkts:
Klasslärare i grundskolan anser fortfarande
att läroplanen betyder mest. Ämneslärare i
grundskolan och gymnasieskolan värderar
kursplanerna högre än läroplanerna 1997.
Förskjutning mot lokal plan?
Vi kan också se en något minskad betydelse
för läroplanen. Andelen lärare som anger att
läroplanen har mycket stor betydelse för
arbetet har sjunkit från 42 till 36 procent mellan de båda undersökningstillfällena. Möjligen kan detta kopplas samman med en
annan förändring, nämligen att det är något
fler som värderar den lokala arbetsplanen
som betydelsefull i arbetet. De nya läroplanernas mål är utformade på ett sådant sätt att
de ger utrymme för och förutsätter ett lokalt
läroplansarbete. ”Deltagande målstyrning” är
det begrepp som används för att beskriva systemet. Den minskade betydelsen för den
nationella läroplanen och den ökande betydelsen för den lokala arbetsplanen kan möjligen vara ett tecken på att en sådan process
pågår i ökande omfattning.

lärare i grundskolans år 1-3 (57 %) och lärare som undervisar i gymnasieskolans studieförberedande program (25 %)(se tabell 22).
Vi frågar oss om detta bristande förtroende
för den kommunala skolplanen delvis speglar
ett misstroende mot lokala politiker. Dessa
har under de senaste åren ofta varit i skottgluggen i massmedia. De resultat som redovisas i artikeln Förtroendet för skolan visar också
att förtroendet för de politiskt ansvariga i skolan är lågt. Om vi har rätt i våra antaganden
är detta ett allvarligt problem. Om den kommunala skolplanen inte upplevs som legitim
och som ett verkligt instrument för skolutveckling är decentraliseringen på sikt hotad.

Okänt styrinstrument
Den kommunala skolplanens betydelse för
arbetet är liten enligt båda undersökningarna. I ”Läroplanen och lokala arbetsplanen styr
lärarnas arbete” (Skolverket, 1995) anges som
förklaring att dess främsta syfte är att ange
förutsättningar och beskriva åtgärder för att
nå de nationella målen. Den blir därför inte i
första hand ett verktyg för lärares pedagogiska arbete. Denna förklaring är säkerligen en
delförklaring även 1997. Dessutom - och det
är måhända mer anmärkningsvärt - har den
kommunala skolplanen 1997 liksom 1993/94
”i vissa kommuner ännu inte fått någon slutlig och
styrande form och är okänd som styrinstrument”.

Rektorn uppfattas inte som pedagogisk ledare
Totalt anger 75 procent att den lokala arbetsplanen har stor betydelse. Men även här finns
det stora skillnader mellan skolformer och
tidigare och senare skolår, en skillnad som
blir tydligare om man ser till den andel av
respektive lärarkategorier som har svarat
mycket stor betydelse.
Endast 41 procent anger att skolledarna
har stor betydelse som pedagogiska ledare.
Även här är det skillnad mellan olika lärarkategorier. Betydligt fler klasslärare än ämneslärare anser att skolledningens pedagogiska
ledarskap har stor betydelse i det dagliga
arbetet.

Lärare och rektor på olika vägar
Rektors pedagogiska ledarskap värderas lågt i
båda undersökningarna. Det kan finnas olika
förklaringar till resultaten. En skulle kunna
vara att rektor i besparingstider får ägna allt-
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mer av sin tid åt administrativa och ekonomiska göromål och inte hinner med att vara
pedagogisk ledare. Begreppet ”pedagogisk
ledare” är mångtydigt och en tänkbar förklaring till resultaten är att lärare har en annan
innebörd i begreppet i ”pedagogisk ledning”
än vad rektor har. Svaren avspeglar då delvis
skillnader mellan lärares och rektorers uppfattning om vad ”pedagogisk ledning” är.
Men det finns också förklaringar som pekar i
en annan riktning: lärare uppfattar visserligen att rektor inte i någon större utsträckning
ägnar sig åt pedagogiskt arbete men de vill
inte heller att rektor ska göra det. Forskningsresultat, bl.a. från Gunnar Berg (1995) indikerar att lärare inte önskar att skolledare ska
ägna sig åt arbete som direkt har med undervisningen att göra. Sedd i det ljuset kan det
kanske vara så att lärares låga värdering av
rektors betydelse som pedagogisk ledare
egentligen är en uppskattning av att rektor
inte lägger sig i det som lärarna betraktar som
sitt professionella område.

kvartssamtal. Det innebar i allmänhet att föräldrarna till en elev mötte elevens klasslärare
under en kvart per termin och fick information om hur eleven ”låg till” i de olika ämnena, hur det gått på proven och så vidare. På
högstadiet fick föräldrarna boka in sig hos
olika ämneslärare för att få reda på elevens
läge i respektive ämne. Utvecklingssamtal är
ett nytt sätt att mötas för föräldrar och lärare
- inte om eleven utan tillsammans med eleven.
Samtalet skall handla om hur man tillsammans ska kunna bidra till en så god utveckling
som möjligt för eleven.
Elever och föräldrar nöjda med
utvecklingssamtal
Eleverna i grundskolans år 7 och 8 är i hög
grad nöjda med utvecklingssamtalen. Nio av
tio av dessa elever tycker att utvecklingssamtalen är bra (87 %). (Elever som gick år 9 våren
1997 omfattades inte av den nya läroplanen
och den nya typen av samtal.) Det är ingen
tvekan om att denna del i reformen har slagit
väl ut, i alla fall utifrån elevernas synvinkel.
Även föräldrarna är till stor del nöjda med
utvecklingssamtalen, dock inte i lika hög grad
som eleverna (se tabell 23). Det varierar
också relativt mycket beroende på hur gamla
deras barn är. I genomsnitt för alla föräldrar
med barn i skolan år 1-8 är 75 procent nöjda
med de utvecklingssamtal de haft tillsammans
med sitt barn och läraren. Mest nöjda är föräldrarna till de yngsta eleverna (80 % för år 13) och minst nöjda är de äldsta elevernas föräldrar (67 % för år 7-8).

”Jag skulle önska att skolledningen styrde mer.
Ungefär som en företagsledare eller idrottsledare som bygger upp ett lag eller team som strävar gemensamt mot ett uppsatt mål.”
Lärare

Utvecklingssamtal - nytt och viktigt
En central del i de nya läroplanerna är att
undervisningen ska vara inriktad mot bestämda mål. Skolan ska också informera elev och
föräldrar om dessa mål och hur eleven
utvecklas mot dem. För samtal kring den
typen av frågor ska lärarna i grundskolan ha
utvecklingssamtal med den enskilde eleven
och föräldrarna.
Innan den nya läroplanen infördes var det
vanligt att kontakten mellan skolan och de
enskilda föräldrarna skedde vid så kallade

Uppföljningen inte lika bra
Tanken är att utvecklingssamtalen ska följas
upp - man ska stämma av hur det går med det
man kommit fram till i utvecklingssamtalet.
Föräldrarna är inte lika nöjda med lärarens
uppföljning av utvecklingssamtalen som med

Tabell 23: Andel (%) föräldrar i grundskolan som tycker att utvecklingssamtalen respektive
uppföljningen av dem fungerat mycket bra eller ganska bra.
Utvecklingssamtalen
Föräldrar till barn i grundskolan år 1-3
grundskolan år 4-6
grundskolan år 7-8

80
74
67
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Uppföljningen av
utvecklingssamtalen
63
59
48

själva samtalen. Av föräldrarna till elever år 13 är 63 procent nöjda med uppföljningen och
för år 7 och 8 är knappt hälften av föräldrarna nöjda med uppföljningen. Här kan vi alltså se samma mönster igen; ju högre upp eleverna kommit i grundskolan, desto mindre
nöjda är föräldrarna med kontakten med skolan.

framför allt eleverna på studieförberedande
program. Endast 37 procent av dem är nöjda,
och 49 procent av dem tycker rentav att informationen om det nya betygssystemet är dålig.
Föräldrarna inte heller nöjda
Endast en fjärdedel av föräldrarna till barn i
grundskolans år 1-8 tycker att de fått en bra
information om det nya betygssystemet. Så
många som 40 procent tycker att de fått en
dålig information om det nya betygssystemet.
Ännu vanligare är det att gymnasieföräldrarna anser sig dåligt informerade (47 %). (Se
artikeln Föräldrarna: Både ris och ros åt hur skolan fungerar)
En slutsats vi drar av detta är att informationsinsaterna varit otillräckliga vad gäller de
nya betygssystemen. En möjlig förklaring till
detta kan vara att utrymmet för lokala bedömningar och avgöranden är väsentligt större i
den nya betygshanteringen, vilket självfallet
medför en större osäkerhet i ett inledningsskede.

Nytt, målrelaterat betygssystem med färre
betygssteg
När undersökningen genomfördes, våren
1997, hade år 8-eleverna fått sina första betyg
vid slutet av höstterminen 1996. (Eleverna år
9 däremot berördes inte av det nya betygssystemet.) De var den första elevkullen som fick
betyg enligt det nya betygssystemet för grundskolan. En skillnad jämfört med det förra systemet är att det är målrelaterat, det vill säga
eleven ska uppnå vissa mål för att få ett visst
betyg. En annan skillnad är att betygsstegen
är färre än tidigare.
Undersökningens gymnasieelever omfattades alla av nytt betygssystem vid undersökningstillfället. Gymnasieskolans nya betygssystem innebär liksom grundskolans en övergång till målrelaterade betyg med färre
betygssteg.

”Det nya betygssystemet verkar komplicerat för
alla; Elever, lärare & föräldrar.
Jag föreslår en 10-gradig skala.”
Förälder

Störst missnöje med information i
gymnasieskolan
Betyg är ett ämne som engagerar, inte minst i
massmedia. I samband med att nya betygssystem införts har betygsdebatten åter blossat
upp. Denna debatt har naturligtvis kunnat
följas av både elever och lärare. Men hur är
det med informationen från skolans sida?
Bara två av tre elever år 7 och 8 tycker att
skolans information om det nya betygssystemet är bra (68 %) (se tabell 24). Gymnasieeleverna är nöjda i ännu lägre grad; det gäller

Fler betygssteg - en bra idé
En fråga i betygsdebatten är hur många
betygssteg det bör finnas. Majoriteten av eleverna tycker att betygsstegen bör vara fler än
vad de är nu (se diagram 52); 62 procent av
grundskoleleverna och 68 procent av gymnasieeleverna tycker att det är en bra idé. Elever
i gymnasieskolan tycker olika beroende på
vilka program de går på. Av eleverna på studie program tycker 80 procent att betygsstegen skall vara fler mot 59 procent av eleverna

Tabell 24: Andel (%) elever som tycker att de fått en mycket bra eller
ganska bra information om det nya betygssystemet.
Mycket bra eller
ganska bra information
Elever i grundskolan, år 7-8
gymnasieskolan, program med yrkesämnen
gymnasieskolan, studieförberedande program
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68
48
37

Diagram 52: Elevers, föräldrars och lärares uppfattning om förslag
till förändringar i betygen.
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på program med yrkesämnen.
Fler betygssteg än idag, tycker i synnerhet
lärare i grundskolans år 7-9 och på gymnasieskolans studieförberedande program är en bra
idé (75 respektive 70 procent). Ungefär hälften av lärarna i grundskolans år 1-6 tycker så.

Tydlig information om krav - bäst i
grundskolan
Sju av tio elever år 7-9 tycker att de fått en tydlig information om vad som krävs för ett visst
betyg i alla eller de flesta ämnen. Eleverna i
gymnasieskolan, som nu alla omfattas av det
nya betygssystemet, är inte lika nöjda med
informationen. Mest nöjda med informationen om vad som krävs för ett visst betyg är eleverna på program med yrkesämnen. 56 procent av dem har fått en tydlig information i
alla eller de flesta ämnen. Av eleverna på studieinriktade program tycker inte ens hälften
av eleverna att de fått en tydlig information i
det avseendet (44 %).

Betyg tidigare än i 8:an - tveksamt
Däremot är eleverna inte lika positiva till att
betyg ges tidigare i grundskolan än nu, det
vill säga tidigare än i årskurs 8. Här tycker
majoriteten att det är en dålig idé (55 procent
av grundskoleleverna och 58 procent av gymnasieeleverna). Bara 41 procent av grundskoleleverna och 37 procent av gymnasieeleverna tycker att det skulle vara bra med betyg
före år 8. Föräldrar till grundskolelever är
mer positiva än sina barn vad gäller betyg tidigare i grundskolan. Av föräldrar till elever år
1-3 är 56 procent positiva. Andelen positiva
ökar med barnets ålder. Högst är den bland
föräldrar till elever på studieförberedande
program i gymnasieskolan (68%). Betydligt
lägre är den dock bland föräldrar till elever
på program med yrkesämnen (59%).
Lärarnas intresse för betyg tidigare än år 8
är betydligt svalare än föräldrarnas. Var femte
lärare i år 1-6-tycker att det vore bra. Av lärarna i år 7-9 och i gymnasieskolan tycker varannan att det vore bra med betyg tidigare än år 8.

”Positivt. Äntligen. Det nya betygssystemet dvs
att eleverna i grundskolan ska uppnå G i samtliga ämnen har gjort det möjligt att bilda en årskurslös åk 6-9-grupp. I denna ska de elever som
tidigare fick betyget 1 kunna gå fram i långsammare takt. Alltså ge de mest utsatta möjlighet till likvärdig utbildning.”
Lärare

Sju av tio grundskoleelever tycker att de
fått en bra information av sin lärare om hur
de själv klarar sig i alla eller de flesta ämnen.
Även i detta avseende känner sig gymnasieeleverna sämre informerade. Detta gäller särskilt eleverna på studieförberedande pro-
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Tabell 25: Andel (%) av allmänhet, föräldrar, lärare och elever som instämmer i eller uppgett att
de inte vet om det är bra med fler fristående skolor. Sorterat efter andel instämmande.
Det är bra med fler fristående skolor
Instämmer
Vet inte
Allmänheten
Föräldrar
Lärare i gymnasieskolan
Elever i grundskolan år 7-9
Elever i gymnasieskolan
Lärare i grundskolan

45
43
43
41
39
34

24
31
27
26
28
28

gram. 54 procent av dem har fått bra information i alla eller de flesta ämnen, medan 26
procent av dem inte har fått sådan information i något eller bara i några få ämnen.

kraven på information större här. Vår uppfattning är att skolan inte verkar ha lyckats tillgodose dessa krav från elever och föräldrar.

”Elever är individer och unika. Därför kan det
inte finnas en bästa skola. Den absolut viktigaste
reformen vore därför en pluralism av skolor,
pedagogiker och även läroplaner + rätten att
välja mellan dessa.”
Förälder

”Betygsystemet är skitdåligt. Om man ska få
väl godkänt måste man vara lika bra som
läraren.”
Elev

Skolan dålig på att informera om nya betygen
Vi kan konstatera att ett genomgående drag i
attityderna till skolans information om nya
betygssystem och tillämpningen av dem är att
såväl elever som föräldrar är mest nöjda ju
tidigare i skolgången de befinner sig. Allra
mest negativa är elever på gymnasieskolans
studieföreberedande program och deras föräldrar. Man kan tänka sig att den här typen av
information blir allt mer intressant och viktig
ju högre upp man kommer i skolgången. Det
gäller intagning till gymnasieskolan och
sedan till högskolan. Därför är naturligtvis

Fristående skolor kontroversiellt
Frågor om valfrihet mellan skolor i allmänhet
och debatten om friskolor i synnerhet har
varit livlig under mer än ett decennium, delvis med politiska förtecken. Resultaten från
vår attitydmätning visar att borgerliga sympatisörer jämfört med dem som sympatiserar
med socialdemokraterna och vänsterpartiet i
högre utsträckning är positiva till fler fristående skolor och i mindre grad fruktar att rätten att välja skola leder till ökade klyftor i samhället.

Tabell 26: Andel (%) av allmänhet, föräldrar, lärare och elever som instämmer i eller uppgett att
de inte vet om rätten att välja skola leder till ökade klyftor i samhället. Sorterat efter andel
instämmande.
Rätten att välja skola leder till öka klyftor i samhället
Instämmer
Vet inte
Lärare i grundskolan
Lärare i gymnasieskolan
Elever i gymnasieskolan
Allmänheten
Föräldrar
Elever i grundskolan

66
60
58
58
53
55

14
14
19
14
32
26
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Nästan hälften av allmänheten tycker det är
bra med fler fristående skolor (se tabell 25).
Moderatsympatisörer är mest positiva (68
procent). Mest negativa är grundskollärare i
glesbygd, där endast en tredjedel är positiva,
och sympatisörer till (s). Det är också noterbart, att många tillfrågade i alla kategorier
känner sig osäkra.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den
bild undersökningen ger av reformeringen
är:
• Lärarnas arbete styrs i stor utsträckning av
de nationella måldokumenten och den
lokala arbetsplanen. Betydligt mindre
påverkas de av den kommunala skolplanen
och av sin skolledning.
• Både elever och föräldrar är nöjda med
utvecklingssamtalen i grundskolan.
• Skolans information om de nya betygssystemen är varken elever eller föräldrar nöjda
med.
• Föräldrar skulle gärna se att betyg sätts tidigare än år 8. Elever och lärare är mer kritiska till den idén.
• Flertalet lärare och elever är överens om att
det bör finnas fler betygssteg än nu.
• Inställningen till fristående skolor är mest
kritisk hos lärare. Många befarar att dessa
leder till ökade klyftor i samhället. Att skolklasser skall vara blandade med elever från
olika social och kulturell bakgrund finns
det ett brett stöd för hos elever, föräldrar,
lärare och allmänheten.

Risk för ökade klyftor menar många
Det finns stöd för att skolklasser skall vara
blandade med elever från olika social och kulturell bakgrund. 88 procent av lärarna, 83
procent av eleverna och 80 procent av föräldrarna instämmer i den principen. Det kan
vara en förklaring till att segregationsfrågan
är den som har väckt de starkaste känslorna.
Framför allt i storstäder med segregerat boende har politiker och tjänstemän också framfört farhågor om att flera fristående skolor
med likartad konfessionell inriktning i
samma område kan leda till ökad segregering
och isolering. Debatten har framför allt handlat om de fristående skolorna. Men den har
också handlat om huruvida rätten att välja
annan kommunal skola än den närmaste
leder till höjd kvalitet eller ökad segregation.
Att rätten att välja skola leder till ökade
klyftor i samhället tror enligt denna undersökning mer än hälften av eleverna, allmänheten och föräldrarna och 66 procent av
lärarna i grundskolan (se tabell 26). 76 procent av v-sympatisörerna tror att klyftorna
kommer att öka men endast 32 procent av
moderatsympatisörerna.
Det är värt att notera, att lärare i större
utsträckning än andra grupper tror att rätten
att välja skola leder till större klyftor i samhället. Följaktligen är de också mest tveksamma
till fler fristående skolor.

Gunilla Arvidson är undervisningsråd i
Skolverkets fältorganisation i Stockholm.
Bengt Andersson arbetar som undervisningsråd
vid Skolverkets utvecklingsavdelning.

Referenser
Skolverket (1995): Attityder till skolan. Skolbildsundersökningen 1993/94. Rapport nr 72.
Berg, G (1995): Skolkultur - nyckel till framgång. Gothia.
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Sämre förutsättningar för skolan?
Marika Wenemark
Flera av skolans förutsättningar har försämrats enligt lärarna och föräldrarna. Lärarna upplever att allt fler barn i skolan har olika former
av funktionsnedsättningar och lärare, elever och föräldrar verkar oroa
sig över att besparingarna har slagit hårt mot både undervisningen
och möjligheterna att ge stöd till de elever som behöver det.
Dessutom är det mycket få, framförallt lärare, som tycker att kommunerna har klarat av att ta ett tillräckligt ansvar för skolan eller är positiva till att fler beslut nu fattas av lokala politiker.
En skola kräver goda förutsättningar för att
lyckas. Av ”Så lyckas skolan” framgår att färre
föräldrar, allmänhet och lärare 1997 jämfört
med 1993/94 tycker att den svenska skolan
lyckas med att nå målen för verksamheten.
Orsakerna till dessa attitydförändringar är
förmodligen alltför komplexa för att komma
åt i en attitydundersökning. Detta kapitel
fokuseras på hur skolans förutsättningar förändrats de senaste tre åren. Det är därför delvis en sammanfattning av de förändringar av
skolans förutsättningar som har uppmärksammats i andra kapitel i rapporten, men
fokus ligger på kommunernas ansvar och skolans ekonomiska förutsättningar. Vilka goda
förutsättningar finns det att bygga vidare på
inför framtiden och vilka är de svaga länkarna
i kedjan?

Jag kommer att beskriva förändringen av
skolans förutsättningar med utgångspunkt
från fyra olika områden; förutsättningar för
målstyrning, rimligt stabila villkor för verksamheten, kompetent skolpersonal och en
skolmiljö med motiverade elever där lärare
och elever trivs.
Lärarna kritiska till kommunernas
ansvarstagande
Sedan den 1 juli 1991 är det kommunerna
som har ansvaret för skolans genomförande.
De flesta lärarna (85%) instämmer i att kommunerna inte har klarat att ta ett tillräckligt
ansvar för skolverksamheten (diagram 53).
Bland föräldrar och allmänhet är det något
färre som instämmer, men det är samtidigt
fler som inte kan ta ställning. Nästan var tre-

Diagram 53: Andel bland allmänhet, föräldrar och lärare som instämmer
i påståenden om kommunernas ansvarstagande och lokala politikers beslutstagande.
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dje person bland allmänheten uppger att de
inte vet om kommunerna har klarat att ta
ansvar för skolan. Samtidigt har kommunens
skolplan förhållandevis liten betydelse för
lärarnas arbete i skolan (se artikeln Skolplanen
misstros - men utvecklingssamtalen uppskattas).
Det är också mycket få föräldrar, allmänhet
och lärare som har ganska eller mycket stort
förtroendet för kommunpolitiker (se artikeln
Förtroendet för skolan).
Missnöjet med kommunernas ansvarstagande beror förmodligen till viss del på att de
flesta kommuner har tvingats till ekonomiska
nedskärningar i skolverksamheten såväl som i
andra verksamheter. Men det kan också bero
på att de lokala politikerna inte anses ha tillräcklig kompetens i skolfrågor. För detta talar
att endast en av fem lärare instämmer i påståendet ”Det är bra att fler beslut fattas av lokala politiker”. Av de lärare som huvudsakligen
undervisar på gymnasieskolans studieförberedande program är det endast en av tio som
instämmer. Föräldrar och allmänhet är betydligt mer positiva till att fler beslut fattas av
lokala politiker. I dessa grupper är det 40 procent som inte instämmer i att det är bra, jämfört med nästan 70 procent bland lärarna.
Bristen på tilltro till de lokala beslutsfattarna och kommunens skolplan kan alltså vara
ett hinder för att det decentraliserade styrsystemet ska kunna fungera fullt ut. Positivt är
att en ganska stor del av lärarna anser att möjligheterna att variera och anpassa arbetssättet
och att pröva nya idéer har ökat de senaste tre
åren (se artikeln För mycket nytt - men majoriteten vill förändra arbetet i skolan). I artikeln
Skolplanen misstros - men utvecklingssamtalen
uppskattas framgår att den lokala arbetsplanen värderas högre 1997 jämfört med
1993/94. Dessa tecken på en ökad betydelse
för lokala styrdokument är positiva utgångspunkter att bygga vidare utifrån.

betydligt fler 1997 jämfört med 1993/94 som
tycker att det är för mycket nytt och för stora
förändringar i skolan (Se artikeln För mycket
nytt - men majoriteten vill förändra arbetet i skolan).
”Det är inte läroplanen som styr skolan utan
den skrala ekonomiska situationen. Oron och
förändringarna i skolan är för stora. Ingen vet
åt vilket håll skeppet ska styras.”
Lärare

En pressad svensk ekonomi har lett till kraftiga nedskärningar i den offentliga sektorn.
Många skolor har fått minskade ekonomiska
resurser. I Skolverkets rapportserie ”Skolan,
Jämförelsetal för skolhuvudmän”, går det att följa
kommunernas kostnader för skolan. Fler elever delar idag på mindre resurser än i början
av 1990-talet. I grundskolan minskade totalkostnaden per elev med 10 procent i fast pris
mellan 1991 och 1996.
Besparingarna på undervisningskostnaderna är störst i grundskolan där kostnaden per
elev i fast pris minskat med 19 procent mellan
1991 och 1996. I gymnasieskolan har undervisningskostnaden per elev minskat med 12
procent under samma period. Även om stora
besparingar gjorts totalt i hela skolsystemet är
variationen mellan olika kommuner stor.
Mellan 1995 och 1996 minskade till exempel
ungefär 40 av landets 288 kommuner sina
kostnader för undervisningen i gymnasieskolan med tio procent eller mer samtidigt som
ett sextiotal andra kommuner ökade sina
kostnader med tio procent eller mer.
Svårt att mäta effekter - men i skolan märks
besparingarna
Uppemot 90 procent av alla lärare anser att
situationen i skolan påverkats av ekonomiska
nedskärningar de senaste tre åren (diagram
54). Bland föräldrar till barn i grundskolan
säger sig ungefär 70 procent ha märkt att barnets skola fått mindre pengar, medan ungefär
hälften av eleverna har märkt av nedskärningar. Föräldrar och elever i gymnasieskolan
har märkt av besparingar i betydligt mindre
utsträckning än i grundskolan.
Hur har då skolan påverkats av ekonomiska
nedskärningar? Det är svårt att se några samband mellan ekonomiska resurser och resultat i form av prov, betyg eller andel elever som
inte fullföljer sin utbildning (se till exempel

Skolorna har tvingats spara mycket
Utbildning är en verksamhet som kräver långsiktig planering. Samtidigt måste skolan
hänga med i utvecklingen och kunna anpassa
sig efter nya regler och samhällsförändringar.
Verksamheten måste därför präglas av en
balans mellan stabilitet och förändring. Att
skolan arbetar under rimligt stabila villkor
kan därför ses som en nödvändig förutsättning för skolan. Det gäller både de regler skolan måste anpassa sig efter och de ekonomiska resurser som finns till förfogande. Det är
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Diagram 54: Andel elever, föräldrar och lärare som anser att den egna
skolan har påverkats av ekonomiska nedskärningar de senaste tre åren.
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Skolverket, 1994). I en studie av 11 kommuner (Skolverket 1996) visade det sig att besparingarna i grundskolan främst gjorts genom
att öka gruppstorlekarna och integrera skolan med barnomsorg och fritidshemsaktiviteter. I gymnasieskolan var besparingarna mindre och gjordes oftast genom att öka undervisningsgruppernas storlek och minska program- och kursutbud.

Lärare

gram 55). De flesta lärarna anser också att
möjligheterna att ge elever extra stöd har
minskat. I grundskolan är det nio av tio lärare som anser att möjligheterna att ge stöd har
minskat i viss eller stor utsträckning till följd
av besparingarna, i gymnasieskolan är det sju
av tio.
Den största delen av de fria kommentarer
lärarna gav i enkäten handlade om den ökade
arbetsbördan. Dessa resultat stämmer med
den förhållandevis dystra bild av lärarnas
arbetssituation som gavs i ”Genom mörkret ser
man ljuset. Om lärarnas syn på sin arbetssituation”.

Tyngre arbetsbörda för lärare
Enligt lärarna har arbetsbelastningen ökat i
stor utsträckning de senaste tre åren (dia-

Diagram 55: Andel lärare som ser konsekvenser på ekonomiska
nedskärningar på följande områden. Fördelat efter var läraren
har sin huvudsakliga tjänstgöring.
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Diagram 56: Andel elever, föräldrar och lärare som ser konsekvenser
av ekonomiska nedskärningar på följande områden.
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Föräldrar oroliga för sämre stöd
Många föräldrar (40%) anser att det egna
barnets möjligheter till stöd minskat till följd
av besparingar (diagram 56). Det gäller framförallt föräldrar till barn i grundskolan. Det
är samtidigt färre föräldrar 1997 jämfört med
1993/94 som anser sig kunna påverka det
egna barnets möjligheter till stöd (se artikeln
Föräldrars makt i skolan: Många försöker - med
klent resultat) och som tycker att skolan lyckas
med att ge särskilt stöd till de barn som behöver det (se artikeln Så lyckas skolan).
Det är fler föräldrar till barn år 7-9 än till
barn i gymnasieskolan eller år 1-6, som anser
att besparingar fått negativa konsekvenser för
undervisningen, valmöjligheterna och möjligheterna till extra stöd. Ungefär 13 procent
av föräldrarna vet inte om besparingar lett till
sämre undervisning, mindre stöd eller minskade valmöjligheter för deras eget barn.

Bland eleverna i grundskolans år 7-9 är det
över hälften (56%) som har märkt att skolan
fått mindre pengar. I gymnasieskolan är det
43 procent som märkt det.
Ungefär en femtedel av eleverna anser att
besparingar har lett till sämre undervisning
och minskade valmöjligheter och något färre
anser att möjligheterna till extra stöd har
minskat. Det är dock lika många elever 1997
som 1993/94 som anser att de har mycket
eller ganska bra möjligheter att få extra stöd
(se artikeln Var fjärde stressad - men bättre betyg
på lärarna).
”Mer pengar till skolan. Valmöjligheterna minskar då mindre pengar ger färre platser på
dyrare kurser, alla får inte läsa det de vill.”
Elev

Är undervisningen sämre?
57 procent av alla lärare anser att deras egen
undervisning blivit sämre på grund av ekonomiska nedskärningar i skolan. Det är fler elever, föräldrar och lärare på studieförberedande program än på program med yrkesämnen
i gymnasieskolan som tycker att undervisningen försämrats. Flest är det ändå år 7-9 i
grundskolan där mer än 30 procent av elever

Eleverna minst bekymrade men ser
försämringar
Det är svårt för en elev att göra jämförelser
med hur det var tidigare eftersom han eller
hon då befann sig i en annan del av skolsystemet. Svarsmönstret är dock detsamma för eleverna som lärare och föräldrar; besparingar
har slagit hårdast mot år 7-9 i grundskolan.
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och föräldrar och 65 procent av lärarna anser
att undervisningen försämrats. Av lärarna år
7-9 anser 12 procent att deras egen undervisning försämrats i stor utsträckning.
Att besparingarna på undervisningskostnaderna ofta genomförts genom att öka gruppstorlekarna märks av att något fler elever än
för tre år sedan, framför allt på samhälls- och
naturvetenskapsprogrammet, tycker att klassen är för stor. Det är också många lärare och
föräldrar som tycker att storleken på klassen/undervisningsgruppen inte är bra (se
artiklarna Genom mörkret ser man ljuset. Om
lärarnas syn på sin arbetssituation och Föräldrarna: Både ris och ros åt hur skolan fungerar).
Om undervisningen verkligen har blivit
sämre kan skolbildsundersökningen inte ge
något svar på, men de tecken som finns måste
ändå tas på allvar. Kvalitetsbrister i undervisningen nu kan få konsekvenser som påverkar
samhället länge framöver.

undervisningskostnaderna med 19 procent i
grundskolan på fem år kan ge tillräckligt stabila villkor för en långsiktig skolverksamhet.
Duktiga lärare tycker elever och föräldrar
En kompetent skolpersonal är helt nödvändig för att skolan ska lyckas. Utan duktiga
lärare som genomför kärnverksamheten i
skolan och har kontakter med elever och föräldrar kan skolan inte fungera bra. Inom
detta område finns den mest positiva utvecklingen av de fyra.
Det är fler elever 1997 jämfört med
1993/94 som tycker att alla eller de flesta
lärarna undervisar bra (Se artikeln Var fjärde
stressad - men bättre betyg på lärarna). Det är
också fler elever som tycker att det är lätt att
vända sig till någon av sina lärare om de får
problem med någonting som har med skolan
att göra. I artikeln Elevers, föräldrars och lärares
bilder av inflytande i skolan framgår att eleverna
vill och kan ha större inflytande över vad som
tas upp i undervisningen, arbetssättet på lektionerna och reglerna i skolan.
Föräldrarna är överlag något mer nöjda
med den information de får från skolan och
lärarna om hur det egna barnet klarar sig i
skolan och socialt, hur de kan hjälpa sitt barn
och om skolans regler och normer.
Dessa skillnader mellan 1997 och 1993/94
kan tolkas som att skolan i dessa avseenden är
på rätt väg. Tyvärr värderas rektorns pedagogiska ledarskap lågt, nu såväl som för tre år
sedan (Se artikeln Genom mörkret ser man ljuset.
Om lärarnas syn på sin arbetssituation). Kanske
finns det i rektorsrollen en källa av kunskap
och ett ledarskap som inte nyttjas på bästa sätt
i verksamheten. Många av lärarnas fria kommentarer handlar just om rektorer som
endast hinner ägna sig åt administration istället för att ägna sig åt verksamheten i skolan.

Mindre pengar har skapat nya arbetssätt
En fjärdedel av lärarna anser att det förekommit besparingar som lett till något bra, till
exempel nya arbetssätt. Mest positiva är lärare
som huvudsakligen undervisar år 1-3 trots att
det är flest i denna grupp som anser att
arbetsbelastningen ökat. Bland dessa lärare är
det 35 procent som tycker att besparingarna
lett till något bra. I denna grupp har integreringen med barnomsorgen lett till nya arbetsformer, som många lärare har uppskattat
trots att det inneburit en ökad arbetsbelastning. Minst positiva är lärare på gymnasieskolans studieförberedande program.

”Mitt i nedskärningarnas elände kom ju den nya
läroplanen och startade pedagogiska diskussioner som aldrig förr. Detta har hjälpt skolan
framåt en bra bit tror jag.”
Lärare

Fler elever med särskilda behov
Om lärare och elever trivs finns goda förutsättningar för att skolan ska lyckas bra. 1997
är det något färre elever och lärare jämfört
med för tre år sedan som uppger att de trivs
bra i skolan (Se artikeln Trots hårdnande klimat trivs elever och lärare i skolan). Det är också
något färre lärare som tycker att det är en
positiv anda på skolan.
De senaste åren har det kommit flera rapporter som visar att elever med särskilda
behov har ökat mycket framförallt i grundskolan (se exempelvis Sahlin, 1997). Det talas

Trots de ljusa glimtarna är det mest slående att så många tycker att det är för mycket
nytt och att lärare, föräldrar och elever ser allvarliga effekter av besparingar i skolan. I de
fria kommentarerna som föräldrarna skrev i
enkäten handlade 13 procent om oro över
förändringar och 11 procent om oro över
besparingar. Man kan ställa frågan om skolan
behöver mer tid för att konsolidera de beslutade reformerna snarare än nya reformer.
Man kan också fråga sig om nedskärningar av
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Diagram 57: Hur lärarna ser på att elevernas engagemang och elever
med funktionsnedsättningar förändrats de senaste tre åren.
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om alltfler diagnostiska begrepp som
MBD/DAMP och dyslexi men också om fler
oroliga barn, och barn som har svårt att koncentrera sig. Att eleverna i större utsträckning
har funktionsnedsättningar eller har svårt att
koncentrera sig påverkar naturligtvis skolans
förutsättningar att lyckas bra. 71 procent av
lärarna i grundskolan och 50 procent i gymnasieskolan anser att antalet elever med funktionsnedsättningar och koncentrationssvårigheter har ökat (diagram 57). Många anser till
och med att antalet har ökat väsentligt.
Om barnen mår allt sämre när de kommer
till skolan blir lärarnas arbete allt tyngre och
samtidigt mer ansvarsfullt. För de barn som
kommer efter i början på grund av dåliga förutsättningar finns risken att kraven snabbt
blir så höga, att de redan tidigt i skolåldern
förlorar lusten att lära.
I Skolverkets tillståndsbeskrivningar 1995
och 1997 fick kommuner och skolor svara på
frågan om andelen elever med särskilda
behov har förändrats de senaste två åren. De
flesta kommunerna (86%) svarade att andelen har ökat och resterande anser andelen
oförändrad både 1995 och 1997. Något fler
skolor i tillståndsbeskrivningen 1997 jämfört
med 1995 anser att andelen elever med behov
av särskilt stöd har ökat de senaste två eller tre
åren (73 % jämfört med 61%). Det verkar
alltså som om det finns en samstämmighet
mellan föräldrar, lärare och kommunpolitiker om växande problem med elever med
särskilda behov, vilket borde ge goda förut-

sättningar att arbeta tillsammans för att så
långt som möjligt möta dessa behov.
Växande klyftor - fler engagerade och fler
som ger upp?
Att eleverna har intresse och engagemang för
skolarbetet är nödvändigt för en bra skola. De
flesta lärarna år 1-6 i grundskolan anser att
elevernas engagemang varken ökat eller minskat. Barnens första kontakt med skolan verkar inte ha förändrats i detta avseendet. År 79 är det däremot ungefär dubbelt så många
lärare som anser att elevernas engagemang
har minskat än som anser att engagemanget
ökat. Det märkliga är att eleverna här ger en
helt annan bild. Det är fler 1997 jämfört med
1993/94 som säger sig engagera sig väldigt
mycket i sina studier. Kanske tyder det på en
polarisering redan i slutet av grundskolan
med fler elever som engagerar sig mycket i
skolarbetet och fler som inte engagerar sig
alls. Samma tendens finns i gymnasieskolan
där fler elever på samhälls- och naturvetenskapsprogrammet är mer engagerade samtidigt som fler elever ofta är borta från skolan
utan tillåtelse. Av de elever på som går på
yrkesförberedande program är det färre som
är engagerade både enligt lärarna och eleverna själva.
Ljusglimtar i mörkret
Skolbildsundersökningen visar att föräldrar
och lärare efterlyser en större stabilitet i skolans förutsättningar. Det visar sig genom att
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betydligt fler tycker att det är alltför mycket
nytt och för stora förändringar i skolan. Besparingarna ligger som en skugga över alla
områden i skolan och många ser konsekvenser i verksamheten, framför allt för möjligheterna för elever att få extra stöd och för lärarnas arbetsbelastning. Tilltron till kommunpolitik är oroväckande låg bland lärarna vilket
kan ge dåliga förutsättningar för en fungerande målstyrning. Att elever och lärare trivs
sämre i skolan ger också en dyster bild, samtidigt som fler elever verkar ha sämre förutsättningar i form av exempelvis funktionsnedsättningar och koncentrationssvårigheter.
De positiva signalerna inför framtiden är
att det lokala utvecklingsarbetet har kommit
igång och att de lokala styrdokumenten har
blivit viktigare för arbetet i skolan. Lärarna
uppskattar det ökade friutrymme som de
tycker finns, och ser möjligheter att till exempel pröva nya idéer. Föräldrarna är något mer

nöjda med informationen från lärarna och
eleverna trivs bättre med sina lärare. Eleverna
upplever också något större möjligheter till
inflytande över undervisningen.
Marika Wenemark arbetar som projektledare
vid Skolverkets uppföljningsavdelning.
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Lära hela livet - mer nöd än lust?
Helena Smitt
De allra flesta elever tror att de måste ha en god utbildning för att
komma fram i arbetslivet. Allt fler tror idag också att de kommer få
nytta av det de lärt sig i skolan. Ändå är skolan långt ifrån meningsfull
för alla. Bara drygt hälften tycker att skolan gett dem verklig lust att
lära sig mer senare i livet. Lusten, en av de viktigaste aspekterna för
livslångt lärande, är skolan alltså bara halvbra på att förmedla. Var
fjärde gymnasieelev skulle hellre jobba än gå i skolan.

Detta är några av elevernas åsikter kring nytta
av skolans kunskaper, om skolan känns
meningsfull, om skolan ger dem lust att läsa
vidare, om de hellre skulle jobba än gå i skolan. Det visar resultaten från senaste skolbildsundersökningen. Frågan är då hur ungdomarnas attityder inverkar på det fortsatta
lärandet?
Idag talas mycket om livslångt lärande. Ett
begrepp som varken är nytt eller alltid klart
definierat. UNESCO introducerade idén om
livslångt lärande redan i slutet av 60-talet då
makthavarna såg på det på ett annat sätt än
idag. Då var slagorden att folk skulle utveckla
sin egen individuella personlighet och ”make
themselves” snarare än ”being made”(Kjell
Rubenson, 1996).

1996). Det är säkert en av flera orsaker till varför politikerna nu på allvar i flera industriländer försöker höja den allmänna kompetensnivån, exempelvis vårt eget pågående kunskapslyft. Även om just kunskapslyftet framförallt är ett sätt att få ner antalet arbetslösa
valåret 1998.
Lära på semesterresan
En definition av livslångt lärande är inte
enkel. Men det bör ingå tre huvudprinciper
som egentligen alltid gällt. För det första lär
man sig under hela sin livstid på olika sätt
även sedan man slutat skolan. För det andra
begränsas inte lärandet till några enstaka miljöer som grundskolan, gymnasieskolan, komvux och universitetet. Tvärtom kan du lära
dig i exempelvis, hemmet, på arbetsplatsen,
under semesterresan med mera. För det tredje
beror det livslånga lärande på individens
egen motivation och möjlighet att ta ansvar
för sitt eget lärande. Eller enklare uttryckt
vilja och lust.
Skolbildsundersökningens resultat ska ses
just i ljuset av hur samhället idag ser på livslångt lärande. Föreställningen, att om fler
utbildar sig mer och mer gör att hela nationen växer sig ekonomiskt starkare, tycks råda
bland politiska makthavare. Därför blir ungdomarnas åsikter om vad skolan utrustar dem
med både i form av nytta av kunskaper och
lust till att lära viktiga. Men lika centrala är
frågor om meningsfullhet och om ungdomar-

Ständig förkovran
Idag står vi mitt i en ekonomisk och teknologisk utveckling som är så galopperande att
människor inte kan slå sig till ro med att de
en gång fått en yrkesutbildning. Tvärtom kräver det omgivande yrkeslivet och samhällslivet
en ständig förkovran, säger förespråkarna för
det livslånga lärandet. Detta krävs inte bara
för att följa med i arbetslivet utan också för att
aktivt delta i samhället.
För att en nation ska kunna hävda sig på
den internationella marknaden och bidra till
ekonomisk tillväxt finns en föreställning, om
än omstridd, att kunskap och kompetens är
några av de viktigaste faktorerna (Skolverket,
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Diagram 58: Hur ofta tycker eleverna att det känns meningsfullt att gå i skolan?
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na hellre skulle valt att jobba. Även inställningen till om de kan tänka sig läsa vidare är
betydelsefull.
Det här är en attitydundersökning. Den
visar inte hur ungdomarna klarar sig i skolan
eller vad som driver dem till att faktiskt handla
på ett visst sätt senare i livet. Hur man lyckas
hantera sitt liv både nu och i framtiden och
vad man har för åsikter färgas framförallt av
vilka sammanhang man befinner sig i som
ung både i och utanför skolan. Hur växer
man upp? Vilken social och etnisk bakgrund
lever man i med mera?

Aldrig

Vet inte

Grundskoleelverna är genomgående mer
positiva än gymnasieeleverna, men man kan
inte se några stora skillnader. Det finns heller
nästan inga skillnader mellan de som går på
de studieförberedande programmen och programmen med yrkesämnen. En relativt stor
grupp upplever skolan meningsfull bara
ibland. En av tre på gymnasieskolan och en av
fyra på grundskolan upplever skolan
meningsfull bara då och då.
Att skolan sällan eller aldrig är meningsfull
upplever var tionde gymnasieelev och nästan
var tionde grundskoleelev. Helt uppenbart är
att en av tio tycker att skolan inte är meningsfull och för en tredjedel glimtar det till bara
då och då. Frågan är vad uppfattningen om
meningsfullhet i skolan sätter för spår i form
av självkänsla, självuppfattning, förmåga att ta
initiativ och ge motivation för ett fortsatt
lärande?

Det glimtar till bara då och då
Drygt sex av tio elever tycker att skolan alltid
eller oftast är meningsfull (se diagram 58).
Naturligtvis kan ordet meningsfull innebära
oerhört olika saker för olika elever. Många
kanske tolkar det som att vara framgångsrik
och duktig i skolan, andra tolkar det kanske
som ögonblickshändelser där förnuft, känsla
och fantasi samverkar och åter andra kanske
tycker det meningsfulla är att vara tillsammans med kompisarna. Här finns alltså
utrymme för en mängd olika tolkningar där
vi bara bett eleverna uttala sig om hur ofta
det känns meningsfullt i skolan.

Övertro på utbildning?
Åtta av tio av eleverna tror att de kommer att
ha mycket eller ganska mycket nytta av det de
lär sig i skolan (se diagram 59). En av tio tror
att de varken har mycket eller liten nytta av
det de lär sig i skolan.
Här finns en klar och anmärkningsvärd
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Diagram 59: Hur mycket nytta tror eleverna att de kommer att få
av det de lär sig i skolan?
1997
Vet inte
Ganska litet/väldigt litet 4%
7%
Väldigt mycket
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Diagram 60: Tycker eleverna att skolan ger dem lust att lära
sig mer exempelvis senare i arbetslivet eller på andra sätt?
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stor skillnad jämfört med den förra skolbildsundersökningen 1993/94. Då trodde inte alls
lika många elever att de skulle få användning
av det de lärt sig i skolan; bara drygt hälften.
Ungefär lika många eller knappt hälften trodde att de skulle få användning av en del av det
de lärt sig. En reservation måste dock till vad
gäller jämförelse över tid. Förra gången frågade vi hur stor andel av det du får lära dig i
skolan tror du att du kommer få användning
av senare i livet. Den här gången frågade vi
vilken nytta kommer Du att få av det du lär
dig i skolan.
Det tycks som eleverna nästan har en övertro på utbildning. Föreställningen om nyttan
av kunskaper har ökat hos alla oberoende av
hur eleverna klarar sig i skolan. Utbildning,
tror eleverna, är lösningen för en framtida
plats i samhället och på arbetsmarknaden
även om eleverna långt ifrån alltid är framgångsrika i skolan, har roligt i skolan eller
tycker den är meningsfull.
Bland grundskoleeleverna tror mer än åtta
av tio att de kommer att få nytta av det de lär
sig i skolan. Genomgående för både denna
och förra skolbildsundersökningen är att eleverna på programmen med yrkesämnen i
gymnasieskolan tror mer på nyttan av de kunskaper de fått i skolan än eleverna gör på de
studieförberedande programmen. Åtta av tio
på programmen med yrkesämnen men sju av
tio på de studieförberedande. Handlar det
om vilken nytta av vilka kunskaper eleverna
uttalar sig om? Uppfattar de studieorienterade eleverna kunskaperna som alltför abstrakta och långt från nyttan till det egna framtida
jobbet? Yrkeseleverna talar kanske däremot
om de karaktärämnen de läser och kommer
att ha nytta av i sina framtida yrken?
Vi vet från Skolverkets undersökning av
slutbetygen vårterminen 1997 (Skolverket,
1997 (b)) att det finns uppenbara problem
med icke godkänt i framförallt kärnämnena
matematik och engelska för elever på programmen med yrkesämnen. Knappt en femtedel av eleverna på fordonsprogrammet
och byggprogrammet fick icke godkänd i
matematik våren -97. Omkring var sjätte fick
icke godkänd i engelska på fordonsprogrammet och industriprogrammet.
Den som skolkar mycket och engagerar sig
lite i skolarbetet ser mindre nytta av det
han/hon lär sig i skolan. Men frågan är vad
som är hönan och vad som är ägget? Det
intressanta är ändå att drygt sex av tio elever
som engagerar sig lite eller skolkar mycket

tror att de kommer ha stor eller ganska stor
nytta av de kunskaper de fått i skolan. De
tycks ha invaggats i tron på att de kunskaper
som skolan ger en är viktiga utan att kunna,
orka eller ha intresse av att lägga manken till.
Skolan brister ge eleverna lust att lära
Eleverna ger genomgående skolan sämre
betyg när det gäller att förmedla lust. Lusten
är en av de viktigaste drivkrafterna till att lära
sig nya saker hela tiden. Drygt hälften av eleverna tycker att skolan ger dem mycket eller
ganska mycket lust att lära sig mer senare i
exempelvis arbetslivet (se diagram 60).
Grundskoleeleverna är mest positiva till
skolans förmåga att väcka lust till forsatt
lärande - men skillnaderna är inte så stora.
Sex av tio grundskoleelever medan det är fem
av tio gymnasieelever som tycker att skolan
ger dem stor lust att lära sig mer senare.
Men det finns också en stor grupp som
tycker att skolan misslyckas i att väcka lust. En
fjärdedel av eleverna på de studieförberedande programmen i gymnasieskolan och en
femtedel av de som går på programmen med
yrkesämnen tycker att skolan ger ganska liten
eller ingen lust alls till fortsatt lärande. Än
mer nedslående är svaren om man tittar på
vad allmänheten tycker. I artikeln Så lyckas
skolan visas att bara var femte bland allmänheten tycker att skolan lyckas väcka stor lust
vilket måste tolkas som ett klart underbetyg
till skolans förmåga.

”Vart tar barnens nyfikenhet, skaparkraft och
upptäckarglädje vägen när de börjar skolan?”
Förälder

Detta är siffror inte bara skolan utan samhället i stort borde reflektera mer över när
politikerna nu vill höja den allmäna bildningsnivån. Bengt Erik Andersson har tidigare i en annan undersökning frågat 1 200 högstadie- och gymnasieelever och där tycker närmare hälften att man inte får utnyttja sin fantasi i skolarbetet (Andersson, 1994). En fjärdedel menar att skolarbetet sällan rör verkliga livet.
Kopplar man frågan - i vår egen undersökning - om skolans förmåga att väcka lust till
fortsatt lärande till frågan hur ofta eleverna
upplever skolan meningsfull är sambanden
tydliga. Den som ofta upplever att skolan är
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meningsfull tycker också skolan ger honom/
henne lust till fortsatt lärande. En av huvuduppgifterna för skolan borde därför bli att
fundera på vad meningsfull betyder för alla
elever.

”Mycket har säkert blivit förändrat som jag inte
vet något om. En sak är säker, skolan och
utbildningen är mycket, mycket viktig.”
Allmänhet

Undvika arbetslöshet
Lika intressant är kanske att sex av tio elever
på programmen med yrkesämnen kan tänka
sig att läsa vidare. Det tycks som om dessa,
trots att de fått en yrkesutbildning, inte är
säkra på att få en plats på arbetsmarknaden
utan känner att de måste ha mer och längre
utbildning. Det är knappast märkligt att nästan alla på de studieinriktade programmen
kan tänka sig att läsa vidare. De har hittills
inte fått någon yrkesutbildning och kravet på
formell och lång utbildning har förstärkts i
vår komplexa, teknologiska och internationella värld. Det är också eleverna på de
studieförberedande programmen som mest
ifrågasatte nyttan med de kunskaper skolan
gett dem. Är kunskaperna i skolan hittills alltför abstrakta utan att eleverna känner hur de
ska få användning för dem i framtiden?
I vår undersökning kan vi också konstatera
att elevernas ambition att läsa vidare är kopplat till föräldrarnas utbildningsbakgrund.
Ändå kan man notera att närmare åtta av tio
elever med föräldrar med enbart grundskolebakgrund också kan tänka sig att läsa vidare.
Det tycks som om utbildning blivit viktigt för
alla samhällsgrupper - ja i alla fall myten om
den och för att undvika arbetslöshet. Det skulle
naturligtvis vara intressant att veta hur denna
attityd ändrats över tiden. Tycker alltfler oavsett social bakgrund att utbildning idag är
mer betydelsefull? Det enda vi vet är vilka elever som med säkerhet hamnar på högskolan.
Robert Eriksson och Jan O. Jonsson har visat
hur påtaglig den sociala snedrekryteringen
fortfarande är till högskolan (SOU 1993:85).
Ungdomar med föräldrar med hög utbildning läser i mycket högre utsträckning än
andra ungdomar vidare på högskolan.

Frågan är dock vad läsa vidare betyder? Det
kan tolkas både som att förkovra sig i sitt yrke
eller skaffa sig mer av teoretisk utbildning.
En fjärdedel av de som går på programmen
med yrkesämnen svarar nej på frågan om de
kan tänka sig att läsa vidare efter gymnasieskolan. Detta kan tolkas som om denna grupp
tycker att nu får det vara nog med skolan. En
yrkesutbildning räcker och det är dags att
börja jobba. Det skulle naturligtvis vara spännande att veta hur denna grupp lyckas i skolan både när det gäller resultaten i kärnämnena men också i karaktärsämnena - inte
minst ur det livslånga lärandets perspektiv.

Arbete lockar - men först efter tonåren
Bristen på jobb påverkar också ungdomarnas
åsikter om varför de går på gymnasieskolan.
Uppenbart är att fyra av tio på gymnasieskolan program med yrkesämen hellre skulle
jobba - om det fanns jobb - än gå i skolan (se
diagram 61). Här finns en stor och uppenbar
skillnad med de elever som går på de studieförberedande programmen, där bara var
tionde hellre skulle jobba förutsatt att det
fanns jobb. Den stora merparten av alla elever
i gymnasieskolan skulle dock - även om det
fanns gott om arbete - hellre gå i skolan än
jobba under de sista tonåren. Detta kan tolkas
som om de efter skolan känner sig bättre rus-

Plugga vidare - ett måste
De flesta grundskoleelever anser att de måste
läsa vidare för att ha en chans på arbetsmarknaden. Fler än nio av tio svarar ja absolut eller
ja kanske på frågan om de kan tänka sig att
läsa vidare efter grundskolan. Vi vet också att
nästan alla går vidare till gymnasieskolan.
Men efter den här vårterminens slut får skolsverige för första gången på länge svart på vitt
vilka som inte klarar att komma in på gymnasieskolan då det nya betygssystemet med krav
på godkänt i engelska, svenska och matematik
gäller. Det är en sak att man borde läsa vidare
men det är en annan sak om man i verkligheten kan eller vill.
Totalt kan tre fjärdedelar av gymnasieelverna tänka sig att läsa vidare men inom gymnasieskolan är skillnaderna stora. Här är det
uppenbart att eleverna på de studieförberedande programmen gärna fortsätter att läsa.
Nio av tio på de studieförberedande kan
tänka sig att läsa vidare mot sex av tio på programmen med yrkesämnen. Idag är det också
fler som läser på högskolan än tidigare. Av de
som gick ut gymnasieskolan 1993 fanns mer
än var tredje på olika högskoleutbildningar
1996 (Skolverket, 1997 (a)).
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Diagram 61: Skulle eleverna hellre jobba än gå i gymnasieskolan, om de kunde få ett jobb?
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tade för en alltmer krävande arbetsmarknad.
Könet liksom föräldrars födelseland spelar
också en roll för om man hellre skulle jobba.
Var tredje manlig gymnasieelev men bara var
femte kvinnlig skulle hellre jobba än gå i skolan. Var tredje med svenska föräldrar men
bara var femte med utländska skulle på liknande sätt hellre jobba. Utbildning tycks alltså vara än viktigare för de ungdomar som har
en eller två utländska föräldrar, vilket inte så
konstigt med tanke på hur arbetsmarknaden
ser ut.

Nej absolut inte

Vet inte

Resultaten visar att tre fjärdedelar var
nöjda med den utbildning de fått i skolan. Sju
av tio européer vill fortsätta att lära sig nya
saker genom hela livet. (Sverige lägger sig här
så nära det europeiska genomsnittet att det
inte är lönt att redovisa Sverige separat.) Mer
utbildning i botten tycks öka benägenheten
att förkovra sig. Men det finns säkert många
och olika samband. Den sociokulturella bakgrunden spelar säkert en oerhörd roll till varför vissa elever slutar skolan redan vid 15 års
ålder, i ett Europa som är betydligt mer klassindelat än Sverige, medan andra fortsätter.
Väl så intressant är skälen till att en del
säger nej till livslångt lärande. Hälften ser
ingen anledning till att utbilda sig mer
medan en fjärdedel säger att de inte vill återvända till skolan. Bland de unga nejsägarna
till ett livslångt lärande, de mellan 15 och 24
år, är huvudskälet att de inte vill återvända till
skolan.
Varför då denna europeiska utblick i slutkapitlet om svenska elevers attityder till skolan? Jo, kanske är det värt att påpeka att ute i
Europa tror merparten på nyttan av utbildning och att de måste omfattas av en livslångt
och återkommande lärande. Men de som

Svenskar lika européer
Men låt oss i det här slutkapitlet inte bara se
på vad svenska elever tycker. Vi är ju en del av
Europa och 1996 utnämndes till det europeiska året för livslångt lärande. I samband med
detta genomförde Europakommissionen
också en så kallad Europabarometer, en attitydundersökning om européernas inställning
till utbildning. En del handlade där om tillfredställelse med utbildningssystemen, attityder till livslångt lärande och nödvändigheten
av ständig utbildning. Minst 1000 personer i
varje land i EU:s alla femton deltagarstater
deltog i enkäten.
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säger nej - där skyller merparten av de unga
på att de inte vill återvända till skolan.

exempelvis elevernas krav på men hittills brist
på inflytande, hur man arbetar i skolan där
det gäller att själv pröva, söka och forska. Men
det handlar säkert också om lärararens engagemang för den enskilda eleven, om lärarna
intresserar sig för det eleverna lär sig utanför
skolan med mera.(Se artikeln Var fjärde stressad - men bättre betyg på lärarna). Det är säkert
just bland dessa elever som sällan eller aldrig
upplever meningsfullhet eller att skolan inte
ger dem lust att lära som man också kan hitta
de riskgrupper som kommer att falla utanför
det livslånga lärandet.
Vår egen undersökning visar också att var
fjärde gymnasieelev hellre skulle jobba - om
det fanns jobb - än gå i skolan. Vad är det som
tvingar dessa elever kvar i en utbildning som
de helst skulle lämna? Här handlar det säkert
om rädslan för arbetslöshet. För andra gången under vårt sekel, den fanns också på 30talet, finns en massarbetslöshet i Sverige som
säkert får många ungdomar att fråga sig hur
kommer jag att passa in? Kommer jag att
passa in överhuvudtaget?

Kanske nödvändigt men knappast kul
Ser man sammantaget till vår egen undersökning om ungdomars åsikter ger svaren en
sammansatt och ibland motsägelsefull bild av
en säkert lika komplex verklighet. Merparten
elever betonar nyttan av utbildning och tror
att de kunskaper de fått är viktiga. Här handlar det utan tvekan om det omkringliggande
samhällets påverkan och att ungdomar invaggats i tron att utbildning har avgörande betydelse för att få ett jobb och för att fungera
som aktiv medborgare. Man är av nöden
tvungen men hur är det med lusten?
Långt ifrån alla finner sig dock tillrätta i
skolan. Eller ens trivs där. Subtila frågor om
meningsfullhet - som rymmer egentligen
mycket mer än att ha bra betyg - visar att en av
tre upplever meningsfullhet bara då och då
och var tionde sällan eller aldrig. Jämför man
med Bengt-Erik Anderssons tidigare enkäter
tycker fyra av tio att med tanke på all den tid
man tillbringar i skolan så kunde den gott
syssla med mer intressanta saker. Skolan brister också i att väcka lust för fortsatt lärande vilket är en av de viktigaste komponenterna
för livslångt lärande.
Det är dock fel att inskränka det livslånga
lärandet enbart till det man lär sig som
vuxen, kan man läsa i OECD:s rapport
Lifelong learning for all. Livslångt lärande börjar redan första levnadsåret och framgångar
eller misslyckanden som barn och lustfyllda
inlärningssituationer bär du med dig hela
livet. Om de tidiga baskunskaperna inte
behärskas ordentligt tjänar det inget till att
utveckla ett lärande samhälle som riktar in sig
på vuxnas utbildning.
Frågor om meningsfullhet och lust är kanske nog så väsentliga för skolans eget arbete
och utveckling framöver.”Det känns nästan
skamligt att ordet lust aldrig förekommer i läroplaner och betänkanden och utredningar om skolans
undervisning,” skriver Bengt Börjesson i ungdomsrapporten 1996 del 2. Ord som mening
och lust rymmer naturligtvis många faktorer

Helena Smitt är undervisningsråd i Skolverkets
fältorganisation och är stationerad vid kontoret i Lund.
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Så har undersökningen genomförts
Marika Wenemark

Ett urval som representerar alla åsikter
Skolbildsundersökningen riktar sig till fyra
olika grupper: elever, lärare, föräldrar och allmänhet. Undersökningen, som genomfördes
i mars - september 1997, har gått till så att ett
slumpmässigt urval av personer från respektive grupp har fått besvara ett antal frågor om
skolan. Urvalet används som en skattning av
hur hela befolkningen skulle ha svarat om vi
hade frågat varenda individ. Approximationen har en viss osäkerhet som kan
beräknas. Enligt skolbildsundersökningen
1997 tycker till exempel 67 procent av eleverna i urvalet att lärarna undervisar bra.
Andelen elever i hela Sverige som tycker att
lärarna undervisar bra vet vi inte exakt, men
med 95 procents sannolikhet kan vi säga att
intervallet 64 till 70 procent innefattar det
exakta värdet. Det är hur många som svarar
på frågorna som avgör hur stor osäkerheten
blir. Vi har valt att låta så många svara att osäkerheten för en grupp (elever, lärare, föräldrar eller allmänhet) är högst 3 procentenheter. När det gäller delgrupper exempelvis elever i grundskolan har antalet valts så att osäkerheten är högst 6 procentenheter. Osäkerheten blir sedan större och större ju mindre
grupperna är. För att kunna få samma precision görs separata urval av delgrupperna. Det
kallas för stratifiering.

på grund av bortfallet. Tänk till exempel om
alla som tycker att skolan är dålig vägrar att
svara, då är det ju bara positiva personer som
redovisas. Som bortfall räknas personer som
inte vill medverka men också avlidna, sjuka,
personer som ej kan svenska och personer
med okänd adress och/eller telefonnummer.
Svarsfrekvensen för skolbildsundersökningen
ligger mellan 68 och 81 procent (se tabell
27). Det finns dessutom ett partiellt bortfall
av personer som är med i undersökningen
men inte besvarar vissa enskilda frågor. Det
partiella bortfallet är mycket litet, oftast
under tre procent.
Mätfel kan uppstå om en person exempelvis läser slarvigt, missförstår eller kryssar i fel
svar. Det kan också uppstå bearbetningsfel
när data stansas in och sammanställs.
Attityder med fasta svarsalternativ
I skolbildsundersökningen har alla frågor
fasta svarsalternativ (förutom kommentarer
till undersökningen). Det finns alltid en risk
för att människor tolkar frågor och svarsalternativ på olika sätt. Man ska inte heller glömma bort att personen inte kan ge spontana
svar utan måste välja det svarsalternativ som
ligger närmast den egna uppfattningen. För
att i någon mån kompensera dessa svårigheter har alla frågor om möjligt ett neutralt svarsalternativ, svarsalternativen är balanserade
med lika många positiva som negativa alternativ, och det finns möjlighet att svara vet ej
om man inte kan ta ställning eller om inget
svarsalternativ passar.

Felkällor som kan påverka resultaten
I de flesta undersökningar finns det personer
som inte kan eller vill delta av olika anledningar. Om det är en viss typ av människor
som inte svarar kan resultaten bli snedvridna

Tabell 27: Urvalsstorlek, antal svarande, svarsfrekvens och undersökningsperiod.

Allmänheten
därav Föräldrar
Elever
Lärare

Antal i urvalet

Antalet svarande

Bortfall

Undersökningsperiod

3023
2523
2000
2000

2068
1756
1610
1590

32%
30%
19%
20%

mars-sept 1997
mars-sept 1997
mars-maj 1997
mars-maj 1997
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Tidsjämförelser - svårt men intressant
Skolbildsundersökningen genomfördes för
första gången 1993/94. Resultaten från 1997
års skolbildsundersökning går därför att för
de flesta av frågorna jämföra med hur det var
för tre år sedan. Vid tidsjämförelser är det
extra viktigt att urvalen verkligen är slumpmässiga och representativa för hela populationen. Det är också viktigt att bortfallet är
ungefär lika stort båda åren. Det finns många
anledningar till att personer vägrar svara i en
attitydundersökning, exempelvis att man inte
har tid, inte känner något engagemang för
frågorna eller att man inte tycker att det tjänar någonting till att säga sin mening.
Faktorer som påverkar om en person svarar
eller inte, kan förändras över tid. Stora rubriker i tidningen om skolan skulle exempelvis
kunna öka engagemanget och fler arbetslösa
skulle kunna göra att fler har tid att svara och
så vidare. Sådana förändringar kan leda till
att grupper som svarar vid olika tillfällen inte
är helt jämförbara. I Skolbildsundersökningen har allmänheten ett något större
bortfall och lärarna ett något mindre bortfall
1997 vilket gör att jämförelser ska göras med
en viss försiktighet.
1993/94 tyckte 58 procent av eleverna att
lärarna undervisade bra (1997 är det ju 67
procent). Är det verkligen en större andel
1997 som tycker att lärarna undervisar bra?
Precis som för 1997 års andel går det att
räkna ut osäkerheten i tidsjämförelsen. Med
95 procents sannolikhet är det mellan 5 till 13
procent fler 1997 jämfört med 1993/94 som
tycker att lärarna undervisar bra. Det har alltså skett en förändring som är statistisk säkerställd.

”vägrare” var 2 procent.
Undersökningen genomfördes under perioden mars - maj 1997 av SKOP (Skandinavisk
Opinion AB).
Allmänhet/föräldraundersökningen
Undersökningen som genomfördes under
perioden mars - maj 1997 vände sig till allmänheten, definierad som befolkningen i
åldern 18-74 år. I allmänheten ingår även de
personer som har barn i grundskolan eller
gymnasieskolan, det vill säga skolbarnsföräldrar. Ett urval av 500 personer i åldrarna 18-74
som inte hade barn drogs från befolkningsregistret. För föräldrar gjordes ett urval av 2 000
föräldrar till grundskoleelever och gymnasieelever. På grund av ett missförstånd gjordes
ett för litet urval av föräldrar till gymnasieelever. För att korrigera detta gjordes en komplettering med ytterligare föräldrar under
perioden augusti - september 1997. Svaren
från den kompletterande gruppen skiljer sig
inte från den ursprungliga gruppen på något
markant sätt, varför båda grupperna redovisas sammanslaget som föräldrar.
Enkäten skickades ut postalt med först en
påminnelse och sedan ytterligare en påminnelse då med ett nytt formulär. I de fall inget
svar erhölls gjordes en telefonintervju. Den
totala svarsfrekvensen blev 68 procent för allmänheten och 70 procent föräldrarna.
Andelen ”vägrare” var 17 procent.
Undersökningen genomfördes under perioden mars - september 1997 av TEMO
(TEsthuset Marknad Opinion).
Lärarundersökningen
2 000 lärare drogs från lärarregistret. För
grundskollärarna bildades åtta strata för att få
en bra balans mellan lärare i olika årskurser.
Totalt drogs 1 000 grundskollärare och 1 000
gymnasielärare som inte var tjänstlediga eller
korttidsanställda. Enkäten skickades ut postalt med först en påminnelse och sedan ytterligare en påminnelse då med ett nytt formulär. I de fall inget svar erhölls gjordes en telefonintervju. Den totala svarsfrekvensen blev
80 procent. Andelen ”vägrare” var 17 procent.
Undersökningen genomfördes under perioden mars - maj 1997 av TEMO (TEsthuset
Marknad Opinion).

Elevundersökningen
Undersökningen riktades till elever dels i
grundskolans år 7-9, dels i gymnasieskolan.
För elever i grundskolan gjordes ett urval av
700 personer födda 1981-1983 från befolkningsregistret hos SEMA Group. För elever i
gymnasieskolan gjordes ett urval från elevregistret av 650 elever på Naturvetenskapsprogrammet (NV) och Samhällvetenskapsprogrammet (SP), samt 650 elever på övriga
program. De 1 631 elever (82 %) som hade
identifierbara telefonnummer intervjuades
per telefon, övriga fick besvara samma frågor
i en postal enkät. Den totala svarsfrekvensen
blev 81 procent, för telefonurvalet 93 procent
och för postenkäten 25 procent. Andelen
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Fria kommentarer
I enkäterna fanns det även utrymme för fria
kommentarer under frågan Tycker Du att det
finns något viktigt som inte kommit med i enkäten?
Det var 23 procent av allmänheten, 16 procent av föräldrarna och 32 procent av lärarna
som skrev kommentarer. Eftersom elevundersökningen gjordes per telefon var det färre
elever (2%) som valde att ge kommentarer.
Endast en fjärdedel av alla kommentarerna
rörde enkäten eller undersökningen. De allra
flesta var negativa kommentarer om skolan
till exempel oro över förändringar i skolan,
ökad arbetsbelastning för lärarna, missnöje
med betygssystemet eller problem med ordningen i skolan. Vissa citat från de fria kommentarerna finns som citat i rapporten. En
sammanställning av kommentarerna finns
också tillgänglig på Skolverket.

Vill du veta mer?
Svarsfördelningar för samtliga frågor i enkäterna, uppdelade på ett stort antal undergrupper samt fullständiga tekniska rapporter
finns att beställa hos Liber Distribution,
Publikationstjänst, telefon 08-690 95 76.
I samband med skolbildsundersökningen
1993/94 tog Skolverket fram en särskild
medodhandledning för de som har intresse
av att göra ”skolbildsundersökningar” på
lokal nivå. Metodhandledningen heter Att
göra attitydundersökningar och kan också
beställas från Liber Distribution (beställningsnummer 95:137).

Marika Wenemark arbetar som projektledare
vid Skolverkets uppföljningsavdelning.
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Summary of results

The report shows the results from the second
survey of attitudes to compulsory basic school
and upper secondary school carried out in
1997. A comparison is made with the results
of the equivalent survey carried out in
1993/94. A nation-wide cross section of
pupils, teachers and the general public have
been questioned about their attitudes to the
school system in areas of confidence, quality,
influence and change.
The summary is prefaced by a short
account of the changes since the previous survey. This is followed by results which relate to
the school system’s ability to contribute to
pupils’ development of knowledge and skills:
pupils’ access to extra support: the social environment in schools: work carried out in
schools, followed by views relating to how
schools are managed and to participation in
schools. Finally, we highlight a number of
issues which are particularly worthy of attention.

that their workload has increased. Many
pupils feel under stress. Parents still consider
that they have very little influence in the
schools. Many pupils, parents and teachers
concur that too much is happening in the system. It is easy to perceive a gloomy picture
from this scenario in 1997, where much is
regarded as worse than it was in 1993/4.
... but some positive notes, too
Yet there are some signs of positive development. Parents have a far brighter view of how
things are working in those schools which
their own children attend than they do of the
Swedish school system in general. In certain
respects they feel that they currently receive
better information from school then they did
three years ago. Development assessment
meetings are appreciated, also by the pupils.
Pupils have more appreciation for the work
done by teachers than they had three years
ago, and also feel that they themselves have
more say in what goes on. Development at
local level appears to be working, and many
teachers feel that there is increasing freedom,
for example, to test out new ideas.
Event though confidence in the school system was higher three years ago, confidence in
schools has fallen less than it has for other
institutions in the social sphere, such as the
health service or the police.
Discussions on problems in the school system currently centre on cutbacks, large classes and school failure amongst the weakest
pupils. Nevertheless, there are fewer people
now than there were ten years ago who think

CHANGING ATTITUDES
SINCE 1993/94
A gloomy picture...
Confidence in the school system has declined
over the past three years. Fewer people are of
the opinion that school is succeeding in
imparting satisfactory knowledge and skills,
or in providing special support to those pupils
who need it. The view is one of a tougher climate in schools, and virtually all teachers feel
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that today’s schools are worse than those
which they themselves attended. Back then,
discussions were focussed on central controls,
low efficiency levels and poor results.

ceed in their objective to impart knowledge,
and they also feel that schools fail similarly in
developing their pupils’ ability to work together with others.
If one looks at how the general public and
parents rate the schools’ success in imparting
sound knowledge in individual school subjects, the picture is somewhat brighter, despite the fact that there are major differences
from subject to subject. People feel that
schools are most successful when it comes to
English, Mathematics and Swedish. They fare
worst of all in Religious Knowledge and
Music.
Pupils, however, have a far more positive
view of schools’ ability to impart sound knowledge in individual subjects.
The Upper Secondary School Reform and
the introduction of core subjects for all pupils
have been the subject of heated debate. This
survey does not lend support to the opinion
that pupils studying a vocational programme
might generally consider the more theoretical subjects as being of lower importance.
Moreover, those pupils believe that they will
have use for what they learn in school to a
much greater degree than pupils following a
university entrance programme.

Differing views - pupils and teachers
A clear pattern is that situations in schools
can be perceived in many different ways,
depending on one’s point of view. There are
major differences between how teachers and
pupils view opportunities for extra support
for those pupils who need it, and between
their views on cost-saving measures and class
sizes. They also have different perceptions of
how pupils cope with the demands made of
them, and how committed they are. These
differing views occur despite the fact that they
concern matters of shared experience which
arise from the meeting between pupils and
teachers. Throughout, it is the pupils who
paint the brightest picture and the teachers
whose picture is the darkest. The parents’
view tends to be closer to that of the teachers,
yet not quite so negative.
LESS SUCCESS IN OBJECTIVES TO
IMPART KNOWLEDGE
The main task of schools is to assist pupils in
the development of certain skills and abilities.
Swedish people are far more critical of the
school system’s ability to succeed in this than
people in many other OECD countries tend
to be. According to parents, teachers and the
public in general, there are major shortcomings on the part of schools in meeting their
objectives. There are also fewer people
among parents, teachers and the general
public who, compared to three years ago,
consider that the schools succeed in the transmission of knowledge and skills: neither do
they succeed in encouraging the desire to
learn, nor in providing training in the formation of opinions on ethical issues.
Although the objective of imparting knowledge is seen as more difficult to achieve,
schools are still regarded as dealing with this
better than they manage to contribute to the
development of personal or social skills, such
as self-confidence, the desire to learn, and the
ability to take initiative. One exception to this
is the ability to work together with others, in
which the success of schools is seen on a par
with that of imparting knowledge. But it
should be borne in mind that less than half of
all parents feel that schools do actually suc-

More preparation for further studies than for
working life
In the opinion of the general public it is more
important that schools should prepare pupils
for working life than to prepare them for further studies. On the other hand, the general
public believes that schools are better at training pupils for higher studies than for the
labour market. The desire to learn more is
not only an important prerequisite for further studies, but also for further learning
during working life. The general public feels
that schools succeed even less in stimulating
that desire.
ACCESS TO SUPPORT - A PROBLEM AREA
Parents, teachers and the general public are
agreed that one of the school system’s most
important tasks is to provide pupils with the
support they need at school. Yet the survey
shows a number of fears that the pupils’ chances of obtaining support have been diminished. Here we see the biggest discrepancy between how important the objective is perceived to be, and the extent to which the schools
are deemed to have succeeded in fulfilling it.
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Fewer parents and teachers than three
years ago feel that schools succeed in providing extra support to those pupils who need
it. Similarly, the possibilities of any influence
over access to extra support for pupils or
one’s own children are seen as being poorer
than they were three years ago. One parent in
ten is directly dissatisfied with their own children’s chances of receiving help should they
need it. There are also many who do not know
whether or not their child could actually
obtain extra support if it were to be needed.
On the other hand, there are no more
actual pupils than there were three years ago
who think they have slim chances of getting
extra support. It can be difficult for pupils to
compare how things were a few years ago.
They were younger then and were in a different school situation, perhaps even in another type of school. When pupils are asked the
question as to whether they have noticed any
cost-savings over the last three years, and if so,
whether those savings might have resulted in
less access to support, 18 per cent of them
answer yes. This can be compared to the corresponding figure among parents of 40 per
cent, and, among teachers, a full 85 per cent.
Many consider that cost-savings in schools
have had negative effects on pupils’ opportunities to get support and, according to the
teachers, on their own work situation.
Perhaps the need for measures of support has
increased. A majority of teachers feel that the
number of children who display impaired
functionality and an inability to concentrate
has increased.

the teachers’ ability to interact with the pupils
and to take an interest in their affairs. Almost
half of the teachers feel that they lack sufficient expertise in pupil-related social work.
A WORSENING CLIMATE
There are certain results in the survey which
indicate that the climate in schools has worsened. The teachers are mainly responsible
for conveying this picture: almost one teacher
in three states that he or she has witnessed
increasing problems with violence, victimisation and racism, and almost half of them perceive an increasing problem with shortcomings in ethics and morals.
The parents present a more split image of
how the social environment has changed. For
example, fewer of them than three years ago
feel that there is a positive atmosphere in
schools, and there are fewer who would agree
that it is usually calm during lessons. At the
same time, parents do feel safe when their
children are at school to a greater extent than
they did previously.
VICTIMISATION ON THE INCREASE
More pupils, parents and teachers than three
years ago agree that victimisation is a major
problem in schools. Roughly one in ten
pupils and teachers feels that victimisation is
a serious problem in his or her own school. In
general, pupils to not express the opinion
that the social climate has become worse.
The fact that pupils feel victimised by their
teachers is something which has only been
considered fairly recently. It is twice as common as pupils feeling victimised by other
pupils. Two per cent of pupils feel victimised
or persecuted by other pupils and four per
cent feel victimised and harassed by a teacher.
Teachers also feel harassed in schools. 17
per cent of teachers report that during the
last year they have been subjected to violence,
threats, or harassment by someone at their
place of work. Most common are threats from
pupils, but in some cases other employees at
the school threaten or harass teachers.
It is more than twice as common for
parents born in another country to feel that
victimisation is a serious problem at their child’s
school. It is also significantly more common
for pupils from immigrant backgrounds to
feel victimised by other pupils, or by teachers.
Only one teacher in four feels that he or she
has sufficient knowledge on the subject of

POORER SOCIAL ENVIRONMENT
National objectives for schools are well established in the minds of the general population and have remained stable over a long
period. But there is one exception: the
schools’ task of providing pupils with training
in the formation of standpoints on ethical
and moral questions is generally regarded as
less important than three years ago. It is also
the one objective in which the general public
find most difficulty in evaluating the schools’
success.
Of direct relevance to the norms and values which a school actually promotes is that
school’s social environment. Yet the social
environment also creates the conditions
under which knowledge can be acquired. It is
a question of the school climate coupled with
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how different cultures can be integrated in
schools.

more pupils who feel able speak their minds
without fear of suffering any consequences,
and more who think that the teachers care
about what pupils think. Pupils also regard
their opportunities to join in decision-making
on working methods and lesson content are
greater than they were three years ago.

Schools take more action to stop victimisation
Yet there are indications that the schools are
reacting to this increasing problem. A slightly
higher number of teachers than three years
ago consider that their school is now working
actively to stop victimisation, and a higher
number of pupils agree with this. According
to the parents, norms and rules represent the
area in which schools have improved most
since 1993/4 in respect of providing parents
with information. More pupils and parents
feel that they can influence norms and rules,
and more pupils themselves want to be involved in deciding on the norms and rules in
their own schools.

...yet stress and feelings of irrelevance are a
problem
But even here there are causes for concern.
Every fourth pupil often feels stressed. Pupils
still ascribe teachers lower marks for their ability to listen and show consideration for what
pupils think, along with the ability to make
use of the things pupils have learned in their
own leisure time, than they do for their knowledge of, and commitment to, their subjects.
One pupil in ten rarely feels that school is a
relevant experience. There is a group of
pupils that the school never manages to reach.
There are also results which may indicate
of a polarisation within the same level of
compulsory basic schools, with more pupils
who are extremely committed to their school
work and an increasing number with no commitment at all. The same tendency can be
observed in upper secondary school, where
an increasing number of studes studying in
university entrance programmes are more
committed, at the same time as more and
more students are often absent from school
without permission. On vocation programmes the picture is more homogenous. Both
the teachers and the students themselves give
the impression that students are less committed to their school work than they were three
years ago.

CHANGING WORKING METHODS IN
SCHOOLS
Despite considerable pressure, positive
progress for work in schools
For a number of years the school system has
been subjected to many changes. Changes in
direction have resulted both in organisational
changes and in demands for changes in the
nature of work and the ways of carrying it out.
At the same time schools, along with other
functions under local authority control, have
been affected by cost-savings. More than half
of all teachers feel that their own teaching has
suffered as a result of financial cutbacks in
schools. Moreover, a greater number of
pupils, parents and teachers than three years
ago believe that the changes going on in
schools are both too many in number and too
great in scope.
Yet still the very change regarded most as
most positive in the survey is one which
affects core activities. A clear majority of all
groups are positive to changes in working
methods. Four out of ten teachers think that
the freedom to test out new ideas and the
opportunities to modify and adapt their working methods have increased over the past
three years.

Education - more of a duty than a pleasure?
It appears that pupils have a higher regard for
the benefit of what they are learning in
school than they did three years ago. Perhaps
this is because there is much talk today about
lifetime learning and about the fact that education is vital for one’s future in the labour
market. A majority of students in upper
secondary school would like to study further:
yet one student in four would consider working - if jobs were available - instead of continuing in upper secondary school. Only around
half of the pupils think that school provides
them with any real desire to learn more later
in their lives.

Pupils more positive towards their teachers...
Even though more than 50 per cent of teachers think that their teaching has suffered,
more pupils than three years ago think that
teachers are teaching well and that they are
committed to their subjects. There are also
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Teachers happy - yet discontent is on the
increase
The majority of teachers are happy in school,
both with the pupils and with their colleagues. They are satisfied with the appreciation
shown by pupils and with their working relationships with colleagues. Yet teachers have
come under considerable pressure. They feel
that their workload has increased, they are
less satisfied with the way their schools are
run, and are more unhappy with their salaries and employment conditions than they
were three years ago. During the last year, one
teacher in three has seriously considered a
career change.
At times there are striking and major differences in opinions between compulsory basic
schools and upper secondary schools, and
inside them. One general impression is that
the climate for development seems to be best
in the early years of compulsory basic school
and worst in the university entrance programmes of upper secondary school. For
example, teachers differ in how positive they
are to various proposals for change in working methods, in their attitudes to their increased working freedom, and in their levels of
confidence that pupils will manage to take
the necessary responsibility for an increase in
pupil influence. To the greatest extent, those
teachers who mainly teach children in their
first years of school, years 1-3, consider that
their workload has increased. In spite of this,
they feel, to a greater extent than other
groups of teachers, that cost-savings have led
to some positive things, such as new ways of
working.

school environment. Compared to the teachers, they are less positive to the idea of
pupils finding things out for themselves, and
more positive to more homework and more
tests. The biggest difference between parents’
and teachers’ attitudes to these issues occur
in the early years of compulsory basic school.
SCHOOLS MANAGEMENT
National objectives are important...
The responsibility for setting objectives lies
with political bodies, whereas those employed
in the schools themselves are responsible for
ensuring schools comply with those objectives
and guidelines.
For society to be able to control developments in schools, the democratically produced documents setting out objectives must
have public endorsement. As we have stated,
there is a general consensus on the part of
parents, teachers and the public at large, in
support of the national school system objectives.
...yet there is a little faith in local politicians
There is less public endorsement for local
authority politicians. The municipalities are
responsible for ensuring that school policy is
carried out in such a way that national objectives can be met. Yet there are many parents
and members of the general public who do
not think the municipalities are capable of
taking sufficient responsibility for school
affairs. There is little faith in the way that
local politicians carry out their work.
Local politicians receive the least endorsement of all from the teachers. As many as 85
per cent of teachers believe that the municipalities are incapable of taking responsibility
for school affairs. Education plans - in which
politicians are obliged to state how the municipality intends to carry out and to develop its
school affairs, and what will be done to achieve the national objectives - are of relatively little importance to teachers in their work. Only
40 per cent of teachers consider that these
plans are of major significance in their work.
Responsibility for ensuring that schools
have the necessary requisites for all pupils to
achieve national objectives and that all pupils
have access to an education of equal value
rests at municipal level. In part, the mistrust
which is directed at local politicians and education plans is probably an expression of displeasure at the fact that many municipalities

Parents have most interest in their own child
Parents appear to take only a small active part
in school matters. For many, their interest is
concentrated on their own child’s situation.
They are satisfied with the system of development assessment meetings. They consider
that they get good information about their
own child’s progress yet less satisfactory information about the school’s objectives and how
teaching is conducted. Parents do not want
much influence over teaching. The most
important thing for them is the ability to have
a say in which school their child attends and
their own child’s access to support.
In general, parents are more satisfied with
what is happening in the classroom than they
are with class sizes, access to support and the
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have been forced to make financial cutbacks
in the running of schools. The explanation as
to why education plans mean relatively little
to teachers can also lie in the shortcomings in
many of the plans: these have been noted by
among others, The National Agency for
Education. Many education plans are not sufficiently concrete, up-to-date or directly linked
to school matters to be able to function as
management directives.
Another explanation might be that local
politicians are not regarded as having sufficient competence in school issues. Only two
teachers in ten agree that it is a good thing
that more decisions are taken by local politicians. Parents and the general public are
somewhat more positive towards local politicians taking more decisions: nonetheless,
fewer than half of them are of this opinion.

receive from the school management.
Teachers are less satisfied with school management than they were in the 1993/4 survey.
Above all, it is those teachers who are engaged in upper secondary school university
entrance programmes who express a lack of
faith in virtually all areas of school management. Compared to other teachers, they have
the least confidence in local politicians, and
set considerably less store by education plans,
local working plans and the educational guidance provided by their head teachers. They
also have the least faith in the pupils’ ability
to cope with the necessary responsibility for
increased pupil influence.
It is worrying that those whose job it is to
carry out school activities find it so difficult to
accept local management, and that their
acceptance appears to be less than it was
three years ago. Without endorsement for
democratically determined statements of
objectives, the ability of politicians to manage
the school system will be slight.

Endorsement for local working plans
National directives are more readily endorsed
than municipal directives. Most teachers, as
we have already seen, support the national
objectives and also consider that national curricula and syllabuses are of major significance
in their work. At an individual school, the
head teacher is responsible for drawing up a
local working plan which describes how national and municipal objectives are to be achieved, and lists those objectives and measures to
which the school gives priority in general.
This local working plan is also regarded by
the majority of teachers as significant in their
work.

Act stipulates more pupil and parental
influence
De-centralisation involves a shift of power in
which more people who are directly involved
in, or are close to, activities will become involved in decision-making. Both the Swedish
Education Act and the curricula state that
both pupils and parents are to have influence
over the development of school activities.
...yet parents let teachers decide in the
classroom
Teachers, who (naturally) consider themselves capable of influencing what goes on in the
classroom, would be happy to see parents
becoming involved to a greater degree in the
content of lessons. As we have seen, parents
support overall school objectives, and they
are also more satisfied with the actual core
activities than they are with the framework for
those activities. When it comes to what happens during lessons they trust the professionals, the teachers, and show no great interest
in taking part in decisions.
To a greater degree, parents want to be
involved in decisions relating to resources:
availability of support, class size and the
school environment. Yet if anything, it is the
responsibility of the local politicians to ensure that schools have sufficient resources. Two
out of three parents have noticed that their

Difficulties for teachers in accepting local
management
The extent to which national and municipal
objectives feed through into day-to-day activities depends on the management of each
individual school. The fact that head teachers
are close to these activities and have clearlydefined powers is therefore regarded as a prerequisite for nation-wide equality. Set against
this is the problem that head teachers do not
appear to be well endorsed by teachers, along
with the fact that there are signs that relations
between teachers and head teachers seem to
have deteriorated over the last three years.
Less than half of all teachers regard the head
teacher as having any major significance in
terms of managing actual issues of education
itself. Moreover, less than half are satisfied
with the information and support which they
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children’s schools have been given less
money over the past three years, and many
parents believe that they can see negative
consequences as a result of those cost-savings.
Many parents are probably not especially
satisfied with the resources which schools
have at their disposal.

making decisions affecting the school system.
We also believe that many of the results of our
survey will be of use to teachers, pupils and
parents in the ongoing work of developing
our schools.
A vast majority of people agree that school
is extremely important. Local development
work appears to be underway and is appreciated, above all by teachers and pupils. Pupils
and teachers are happy at school. These are
positive foundations on which to build further.
Yet there are also several worrying signals
which should be taken seriously and be discussed by those responsible for schools and
others engaged in the educational debate.
Based upon this survey into attitudes to
schools, we should like to draw special attention to the following:
Education may be regarded as being of particular significance to people’s chances in
life. An overriding expression of how well
schools are seen to be functioning is the confidence which people have in schools. A
serious warning signal is the fact that confidence in schools has declined over the last
three years and that people’s assessment of
the school system’s ability to achieve its objectives has become increasingly negative. In the
survey this is especially apparent from the fact
that the general public, parents and teachers
are not satisfied that pupils get the support
they need.
There are major shortcomings in people’s
belief in local politicians. It is particularly
worrying that those responsible for carrying
out school activities, the teachers themselves,
find it difficult to accept the management
they are under at a local level. In addition, in
the school survey of 1993/4 it was noted that
the teachers’ relations with management left
certain things to be desired. After a number
of years of a de-centralised management system, endorsement at a local level has not
improved, but has, in fact, deteriorated.
Without the endorsement and acceptance of
local management the overall management
of the school system cannot function as intended. In the long-term this constitutes a threat
to de-centralisation.
The duty of schools to discuss issues of
ethics and morals is the only duty which
parents and the general public think is of less
importance than three years ago. But recent
media attention paid to the schools’ problems with violence and lack of respect illu-

Little interest in deciding how money is used
When resources are tight it ought to be especially important that those resources that do
exist are used in the best ways. Even though
many parents are unhappy with the information they receive about how money in schools
is used, relatively few of them want to be
involved in deciding on how school resources
are actually used. It is also more common for
teachers to think that parents and pupils
should have more say in how resources are
used than to think that the teachers themselves should have more influence.
Half of all parents have tried to change
something in school, two thirds of whom that
they have had some success. However, parental influence does not appear to have increased since the last survey. There are signs that,
for the most part, parents with higher levels
of education are those who seize the opportunity to exercise influence in schools.
Pupils still have little say
It is a democratic right to be able to influence one’s work situation. Pupils feel that they
have rather little say in school matters. Yet
compared to three years ago, more pupils feel
that they can take part in decisions - mostly
decisions relating to ways of working in
school and to lesson content.
Yet only twelve per cent of teachers think
that pupils ought to have more say in how to
work during lessons, whilst more than half of
teachers think that they themselves should
have more input. It is worth noting that the
older the pupils a teacher actually teaches,
the less positive he or she is to increased pupil
influence.
IMPORTANT ISSUES TO NOTE
People’s opinions do not necessarily provide
an objective picture of the situation in
schools. Nonetheless, the opinions of the
general public, parents, pupils and teachers
about schools should be taken seriously and
become a natural part of the information
which politicians at all levels use when
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strates the need for information and discussion as to how schools deal with these issues
and to what extent they are successful. One
problem which has only been observed relatively recently is that pupils can feel that they
are victimised by teachers - something which
appears to be more common than the feeling
of being victimised by other pupils. The
school survey of 1993/4 showed that years 79 of compulsory basic school seem to have
the most problems with the social environment in many respects. It also appears that
this is the area in which the social climate has
deteriorated most compared with three years
ago.
More pupils feel that teachers are managing to provide sound and meaningful teaching. Yet shortcomings still exist, mainly in
the teachers’ ability to interact with pupils
and to apply what pupils learn outside the
classroom to school work. The fact that many
teachers also consider that they have insufficient knowledge in questions of pupil-social
work means that measures to counteract this
would be a positive development.
Many teachers experience their work situation as extremely pressurised. They have been
subject to major demands for change, and
many feel that they cannot cope. Despite a
strong commitment to their pupils many teachers are considering a change of career. The
schools will be in need of more teachers, and
as such it is important to take care of those
teachers we already have.
Throughout our schools there are pupils
who do not experience their situation as
having any real meaning. The lack of alternatives to continuing into upper secondary
school and the increasing requirement for
education to secure a job in working life force
many to carry on with their education.
Certain pupils feel a strong commitment, yet
many feel that they are under stress. Some
pupils respond to this by disengaging themselves from school. The school system needs
to be able to reach out to these pupils. Their

lives are at stake, both now and in the future.
The influence of those who actually use
the school system is still regarded as slight.
For pupils it is a human right to be able to
affect their working situation. Yet the picture
painted by the survey shows that pupils learn
to follow rules but do not feel that they have
any significant opportunities to influence
their situation. By forcing pupils into a passive role schools run the risk of producing
underlings rather than democratic citizens.
For parents it is a human right to have an
influence over their children’s schools. Yet
parents are also a force which the schools
could use to a greater extent than they do
today.
One general impression is that the climate
for development appears to be worst in university entrance programmes of upper secondary school. Teachers in these programmes
also show the least faith in virtually everything
which should govern their work, including
political documents, school management and
the student. Moreover, students studying in
university entrance programmes award their
schools lower marks than students on
vocation programmes. The picture which
emerges of an area of the school system less
open and less willing to change is not new.
There are reasons to question whether the
schools are a positive environment when it
comes to stimulating the desire of young people towards lifetime learning. Only a minority of the general public believe this to be the
case. Despite the fact that most pupils feel
that they must have a good education to succeed in working life, and that more pupils
today feel that they will gain benefit from
what they learn at school, school is far from
being a meaningful experience for all. Only
around half of all pupils feel that school provides them with a genuine desire to learn
more in later life. Schools are only partially
successful in stimulating this desire, one of
the most important aspects of lifetime learning.
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Enkäten till allmänheten (utan
barn i åldern 7-18 år) omfattar
frågorna 1-11 i föräldrarenkäten.

Skolan är en del av samhället. Den har tvingats förändras för att hänga med i utvecklingen, men också
för att kommunerna tvingats spara. En skola i förändring gör också att åsikterna förändras.
Den bild som ges i rapporten är på flera sätt mörk.
Förtroendet för skolan har minskat och skolan
anses ha svårare att nå sina mål idag än för tre år
sedan. Men samtidigt finns det ljusa inslag, framför
allt vad gäller hur kärnverksamheten i skolan
utvecklas. Eleverna uppskattar i högre grad än för
tre år sedan det arbete lärarna gör och många
lärare uppfattar att friutrymmet ökat.
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I denna rapport redovisas elevers, föräldrars, lärares och allmänhetens attityder till grundskolan och
gymnasieskolan. Rapporten bygger på Skolverkets
andra skolbildsundersökning som genomfördes
1997. Huvuddelen av frågorna fanns med i skolbildsundersökningen 1993/94 vilket gör det möjligt att följa hur attityder förändras – eller inte förändras – över tid.
Att genomföra nationella attitydundersökningar är
ett uppdrag från regeringen och ingår som en del i
Skolverkets uppföljning av skolsektorn.

