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Förord
Vart tredje år sedan 1993 har Skolverket genomfört nationella attitydundersökningar bland elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan samt lärare i hela
grund- och gymnasieskolan. Sedan 2003 ingår även elever i årskurs 4–6 i
undersökningen.
Skolverkets attitydundersökning spänner över ett brett spektrum av frågeområden. Det handlar bland annat om trivsel och trygghet, relationen mellan
elever och lärare, lärarnas kompetens, stress och krav i skolan samt mobbning
och annan kränkande behandling. Ett viktigt syfte med undersökningen är
att bidra till fördjupad diskussion om skolan och ge signaler till ytterligare
analyser.
Projektgruppen som arbetat med undersökningen är Gunhild Graseman
(projektledare), Helena Wintgren (bitr. projektledare), Anders Borgström och
Stefan Erson, samtliga vid Skolverkets utvärderingsavdelning.
Ett stort tack riktas till de elever och lärare som deltagit i undersökningen.
Stockholm maj 2010
Staffan Lundh		 Christina Sandström
avdelningschef		 enhetschef
Avdelningen för utvärdering		 Enheten för utbildningsstatistik
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Inledning

Inledning
Attityder till skolan är en bred uppföljningsstudie som spänner över många
frågeområden. I denna rapport redovisas resultaten från Skolverkets undersökning Attityder till skolan 2009, ofta relaterade till trender utifrån tidigare
mätningar. Skolverket har sedan 1993 regelbundet genomfört nationella
attitydundersökningar som omfattar elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan samt lärare i grund- och gymnasieskolan. Elever i årskurs 4–6 har ingått
i undersökningarna sedan 2003 och deltar således för tredje gången. I de
tidigare mätningarna tillfrågades även skolbarnsföräldrar och allmänhet, dessa
grupper har dock inte ingått i 2006 eller 2009 års studier.
Det övergripande syftet med Skolverkets attitydundersökningar är att komplettera Skolverkets nationella uppföljning och utvärdering av svensk grundoch gymnasieskola med information om olika gruppers syn på, upplevelse av
och attityder till skolan. Då flera frågor återkommer i de olika mätningarna
ger materialet även möjligheter till jämförelser över tid. Ett annat syfte med
undersökningarna är att bidra till en sakligt grundad, fördjupad diskussion om
skolan. Resultaten kan dessutom ge signaler om behov av ytterligare analyser
inom skolområdet.
Läsanvisning
Rapporten är tänkt att fungera som en form av uppslagsverk där undersökningens resultat presenteras i 14 olika kapitel. Varje kapitel avslutas med en
kapitelsammanfattning som tar upp de viktigaste resultaten från området.
Förutom kapitlen finns även en tematisk sammanfattning som fokuserar på
förutsättningar för lärande. Temasammanfattningen syftar till att samla viktiga
resultat kring ett område som redovisas i flera av rapportens kapitel. Denna
sammanfattning kan inte ses som en sammanfattning av hela rapporten.
Rapporten avslutas med ett kapitel om hur undersökningen genomförts
samt information om statistikbearbetningar och definitioner. I texten benämns
eleverna i årskurs 4–6 yngre elever medan eleverna i årskurs 7–9 och i gym
nasieskolan kallas äldre elever.
Utöver själva rapporten finns enkäter och resultattabeller för undersökningens samtliga frågor tillgängliga på Skolverkets webbplats. Tabellerna
återger svarsandelar för varje fråga och svarsalternativ samt uppdelningar på
undergrupper som kön, ålder, skolform med mera. Motsvarande finns även för
undersökningarna 2003 och 2006.
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Tematisk sammanfattning
– förutsättningar för
lärande
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Tematisk sammanfattning
– förutsättningar för lärande
Denna tematiska sammanfattning fokuserar på olika förutsättningar för
lärande som behandlas i rapporten. Det handlar bland annat om elevernas
inställning till skolan och om hur kunskapsförmedlingen fungerar enligt både
elever och lärare. Skolverket har i studier som TIMSS, TIMSS Advanced och
kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? lyft fram problematik kring en utifrån elevens förutsättningar och behov anpassad undervisning. Attitydundersökningens temasammanfattning ger en generell resultatbild
genom att lägga ihop delar som inte redovisas tillsammans i rapportens olika
kapitel. Den tematiska sammanfattningen kan alltså inte ses som en sammanfattning av hela rapporten, för detta hänvisas till kapitelsammanfattningarna.
Inställning till skola och lärande
Attitydundersökningarna har genom åren visat på många positiva resultat.
Nästan alla elever trivs med sin skola och andra elever, ett resultat som har stått
sig sedan den första mätningen 1993. De flesta trivs även med sina lärare och
med själva skolarbetet. Andelen elever som upplever skolarbetet som enga
gerande har ökat markant sedan mätningarna började, från runt sex av tio till
dagens åtta av tio.
I flera fall förbättrades resultaten under nittiotalet men har sedan dess varit
oförändrade. Andelen elever som uppger att de bryr sig väldigt eller ganska
mycket om skolarbetet ökade rejält i de första mätningarna men har legat oförändrad i de senaste. På samma sätt har andelen elever som oftast tycker att det
känns meningsfullt att gå till skolan varit konstant i de senaste mätningarna
efter tidigare ökning.
Skolans kunskapsförmedling
De allra flesta lärare anser att de har tillräcklig kunskap och kompetens i de
ämnen de undervisar i samt i metodik och didaktik. Lärarna tycker också att
de lyckas bra med att ge kunskaper i de ämnen de undervisar i. Om lärarna har
en stor tilltro till sin egen förmåga att ge eleverna goda ämneskunskaper är de
något mindre positiva till den egna skolans förmåga. Även om en stor majoritet menar att deras skola lyckas ge eleverna goda ämneskunskaper är det inte
fler än två av tio som menar att deras skola lyckas i mycket stor utsträckning.
Bland de äldre eleverna är de flesta nöjda med de kunskaper de hittills
tillägnat sig i skolan. En majoritet tror också att de kommer att få nytta av
vad de lär sig. Men samtidigt tror var tionde elev att de kommer att ha liten
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e ller ingen nytta av de kunskaper de får via skolan. Elevernas uppfattning om
kunskapernas nytta är oförändrad sedan 1997.
När det gäller undervisningen anser de flesta elever i såväl grundskolan som
gymnasieskolan att alla eller de flesta lärare undervisar bra. Det eleverna är
mindre nöjda med är lärarnas förmåga att engagera och skapa intresse.
Krav och utmaningar i skolan
Vikten av höga förväntningar är återkommande i diskussioner om hur elever
ska nå framgång i skolarbetet. I praktiken handlar det om avvägningar mellan
bland annat krav, utmaningar, stöd och uppmuntran. En ytterligare utmaning
är att elever är olika samtidigt som alla har rätt att utvecklas efter sina förutsättningar.
Hälften av lärarna anser att skolans kunskapskrav generellt är för låga och
i gymnasieskolan instämmer över hälften. I linje med detta är lärarna även
kritiska till elevernas förkunskaper. I genomsnitt tycker fyra av tio lärare att
elevernas förkunskaper är bra men nästan lika många att de är dåliga. Både
när det gäller lärarnas bedömningar av elevernas förkunskaper samt elevernas
intresse och engagemang finns stora skillnader beroende på vilka elevgrupper
lärarna arbetar med. Mest nöjda är de lärare som arbetar med årskurs 1–3,
minst nöjda är gymnasielärare vid yrkesinriktade program.
Trots att många lärare anser att skolans kunskapskrav generellt är för låga,
tycker nära fyra av tio samtidigt att kraven är för höga för en del elever. Lärarna ger således en bild av att skolans krav borde höjas för åtskilliga elever men
samtidigt sänkas eller på annat sätt anpassas för vissa elever.
Eleverna är mer nöjda. De flesta av både de yngre och äldre eleverna upp
lever skolans och lärarnas krav som lagom. I den mån elever upplever att
kraven är för höga tycks detta ofta komma från dem själva. Bland de äldre
eleverna är det relativt vanligt att känna sig stressad på grund av egna krav. En
majoritet av de äldre eleverna upplever att de flesta av deras lärare ger dem nya
utmaningar så att de hela tiden utvecklas. Samtidigt är det en i sammanhanget
stor grupp elever, nära två av tio, som tycker att bara några få eller ingen lärare
lyckas utmana dem till utveckling.
Skolans förmåga att anpassa undervisningen
Det skolan lyckas sämst med enligt lärarna är att anpassa verksamheten till
elevers olika förutsättningar. Ofta är det lärare som undervisar i årskurs 7–9
och i gymnasieskolan som upplever de största problemen. Sett till hela lärargruppen tycker majoriteten att de lyckas med att utgå från varje enskild elevs
behov i lärandet. Men samtidigt uppger två av tio lärare i årskurs 7–9 och i
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gymnasieskolan att de varken lyckas bra eller dåligt och en av tio att de lyckas
dåligt med att utgå från varje enskild elevs behov.
Skolans problem med att anpassa verksamheten till elevers olika förutsätt
ningar märks även i att endast en tredjedel av lärarna tycker att deras skola
lyckas ge extra stimulans till särskilt duktiga elever.
I jämförelse tycks skolan lyckas i lite större utsträckning med elever som har
det svårt med skolarbetet. När det gäller stöd har det bristerna till trots skett
en markant positiv utveckling. Andelen lärare som menar att eleverna har bra
möjligheter till extra stöd har fördubblats sedan 1997.
Det är vanligare att lärare bedömer att de har tillräcklig kunskap och kompetens för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd jämfört med att även
anse att man har kompetensen att stödja dessa elever. Av alla lärare uppskattar
åtta av tio att de har tillräcklig kompetens för att upptäcka elever i behov av
särskilt stöd och sex av tio att de kan stödja dessa elever. Det är en högre andel
grundskollärare än gymnasielärare som uppger att de har tillräcklig kompetens
för detta. Var tredje grundskollärare och hälften av gymnasielärarna svarar att
de saknar kunskap för att stödja elever i behov av särskilt stöd.
Eleverna har också tagit ställning till möjligheterna att få extra hjälp och
stöd i skolan. Deras svar kan dock inte ses i direkt parallell till lärarnas eftersom lärarna har till uppgift att se till alla elever. En majoritet av de äldre eleverna är nöjda med möjligheterna till stöd och hjälp. Bland de yngre eleverna
är det vanligare att ofta uppleva att man får hjälp när man behöver det jämfört
med att ofta känna stöd och uppmuntran från läraren.
Nivåindelning förekommer i varierande utsträckning i både grund- och
gymnasieskolan men är vanligast i årskurs 9 där hälften av eleverna läser
nivåindelat i något ämne, vanligen matematik. De flesta elever som går i en
nivåindelad grupp uppskattar det och majoriteten av lärarna anser att elevers
olika behov tillgodoses bättre med nivåindelning.
Gruppstorlek och arbetsro
Vid sidan av förväntningar och stöd finns en rad andra faktorer som har betydelse för hur eleverna upplever och kan tillgodogöra sig undervisningen. I
detta sammanhang är gruppstorlek och arbetsro två frågor som återkommer i
diskussionen.
Majoriteten av såväl lärare som elever är nöjda med både gruppstorlek och
arbetsro. De flesta elever tycker att den klass/undervisningsgrupp som de oftast
är i är lagom stor. Även en majoritet av lärarna tycker att den grupp de oftast
undervisar i är lagom stor. Andelen lärare som tycker att undervisningsgruppernas storlek är bra har ökat successivt under de senaste tio åren. Tre av tio
lärare och en av tio elever tycker dock att grupperna är för stora. Enligt både
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elever och lärare tycks problem med för stora grupper vara vanligast vid gymnasieskolans studieinriktade program.
När det gäller arbetsro upplever en majoritet bland de äldre eleverna att det
finns arbetsro på lektionerna. Hälften av de yngre eleverna upplever att de har
arbetsro ibland. Samtidigt upplever mer än var tionde elev både bland de yngre
och äldre eleverna att de sällan eller aldrig har arbetsro.
Det är även relativt vanligt att elever känner sig störda av andra elever.
Bland de äldre eleverna känner sig var tredje störd av andra elever vid minst
hälften av lektionerna. I årskurs 4–6 känner sig en av tio nästan alltid störd
av andra och hälften känner sig störda ibland. I likhet med tidigare under
sökningar har lärarna en mer positiv bild av arbetsron än eleverna.
Information om kunskapsutveckling och betyg
De allra flesta elever har svarat att de upplever skolans och lärarnas krav som
lagom. Men en förutsättning för att kunna bedöma kraven är kunskap om
kursplanernas mål och vad som krävs för att få olika betyg.
De flesta lärare tycker att de själva lyckas bra med att förklara för eleverna
vad de enligt kursplanerna ska lära sig i olika ämnen samt vad som krävs för
att få olika betyg. Detta bekräftas av de äldre eleverna som över lag känner sig
välinformerade om mål och betygskriterier. De flesta elever tycker också att
lärarna är tydliga med att berätta hur det går för dem i olika ämnen, även om
nästan en av tio tycker att endast några få eller ingen lärare lyckas med detta.
Även bland de yngre eleverna svarar en majoritet att de och läraren brukar
prata om hur det går i de olika ämnena men två av tio menar att detta bara
gäller några få eller inget ämne.
Nästan alla lärare anser att de har en tillräcklig kunskap och kompetens
för att kunna bedöma elevernas kunskapsnivå. Men bedömningarna ska även
kommuniceras och det tycks lite svårare. Sju av tio lärare tycker att de lyckas
bra med att samtala med eleverna om deras kunskapsutveckling.
Nästan alla lärare i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan anser att de har tillräcklig kunskap och kompetens för att sätta betyg samt att de även lyckas med
att sätta rättvisa betyg. Majoriteten av eleverna i årskurs 8–9 och i gymnasieskolan anser att alla eller de flesta lärarna sätter rättvisa betyg. Andelen har
ökat sedan mätningen år 2000.
Det är sällan resultaten visar på skillnader mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund men när det gäller betygssättningen är det vanligare att
elever med svensk än med utländsk bakgrund ser den som rättvis. Elever med
utländsk bakgrund uppger även att de oftare tänker på sina betyg och studie
resultat.
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De flesta äldre elever menar att betyg är viktiga för att visa hur elever ligger
till i skolan. Men både elever och lärare är delade i frågan om tidigare betyg,
ungefär hälften är för och den andra hälften är emot. Mest positiva är de lärare
som sätter elevernas första betyg, det vill säga de som undervisar i årskurs 7–9.
Däremot vill en majoritet bland såväl elever som lärare ha fler betygsteg.
Könsskillnader
Könsskillnader är ett återkommande mönster vid frågor om engagemang,
stress och inställning till lärande. Undersökningarna visar att könsskillnaderna
i attityder ständigt upprepar sig i en och samma riktning. I alla åldrar är det en
större andel flickor än pojkar som är engagerade i skolarbetet. Bland de äldre
eleverna är det vanligare att flickor upplever att skolan ger dem lust till fortsatt
lärande och så många som var fjärde pojke menar att skolan i liten eller ingen
utsträckning ger dem lust till detta.
Nästan hälften av flickorna i gymnasieskolan uttrycker en klar ambition att
ta sig till högskola och universitet jämfört med var tredje pojke. Vidare är det
betydligt vanligare att pojkar i gymnasieskolan svarar att de sällan eller aldrig
tänker på framtida studier jämfört med att flickor gör det.
Det finns också betydande könsskillnaderna avseende stress och krav i skolan. Hälften av de äldre flickorna känner sig stressade på grund av egna krav
och förväntningar avseende skolarbetet, motsvarande andel bland pojkarna är
en femtedel. En annan markant skillnad är att flickor oftare tänker på betyg
och studieresultat. Det är också vanligare att flickor känner sig stressade över
betygen.
En skola för alla
Parallellt med övervägande positiva attityder finns alltid en större eller mindre
minoritet med negativa attityder. Exempelvis har var tionde elev i årskurs 7–9
och gymnasieskolan i alla undersökningar sedan 1997 svarat att det sällan eller
aldrig känns meningsfullt att gå till skolan. En lika stor andel bland eleverna i
årskurs 4–6 svarar att det man gör i skolan aldrig eller bara sällan är intressant
respektive roligt. Även om majoriteten tycker att skolan ger lust att lära mer
svarar så många som var femte äldre elev att skolan inte alls eller endast i liten
utsträckning får dem att känna lust till fortsatt lärande, ett resultat som varit
oförändrat under många år.
För att alla elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap behöver skolan fortsätta arbetet med att anpassa undervisningen till elevers olika förutsättningar.
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Eleverna om skolan
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1. Eleverna om skolan
Enligt grundskolans läroplan ska skolan sträva efter att vara en levande social
gemenskap som ger vilja och lust att lära. Varje elev har rätt att i skolan få
utvecklas och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och
övervinna svårigheter. Läroplanerna för grund- och gymnasieskolan betonar
skolans roll när det gäller att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar
för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Skolan ska erbjuda en
miljö som stimulerar till lärande.
En majoritet av eleverna trivs med skolarbetet
Gemensamt för såväl yngre som äldre elever är att de allra flesta trivs bra i skolan. Drygt nio av tio trivs mycket eller ganska bra med andra elever och en lika
stor andel bland eleverna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan trivs i den skola
de går i. De äldre eleverna har besvarat frågorna sedan 1993 och resultaten är
mycket stabila. Den främsta förändringen är att andelen som svarar att de trivs
mycket bra med andra elever har ökat från hälften av eleverna till sju av tio.
Även andelen som trivs mycket bra med sin skola har ökat markant.
Trivseln med själva skolarbetet är aningen lägre då drygt åtta av tio elever trivs
mycket eller ganska bra, men också här andelen positiva har ökat sedan början
av decenniet. Även om andelen elever som trivs nu är större än vid de tidigaste
mätningarna är det fortfarande omkring 5 procent av såväl yngre som äldre
elever som upplever att de trivs ganska eller mycket dåligt med skolarbetet.
Diagram 1.1 	Andel elever i procent som år 2000–2009 svarat att de trivs mycket bra eller
ganska bra med skolarbetet. Fördelat på årskurs/skolform och undersökningsår.
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Elever i årskurs 7–9

Gymnasieelever

Flickor mer engagerade i skolarbetet
Skolarbetet engagerar de flesta om än inte alla elever. Åtta av tio grundskole
elever i årskurs 4–9 svarar att de bryr sig mycket om skolarbetet. Det är en
större andel än bland gymnasieeleverna där sju av tio anger att de bryr sig om
och engagerar sig mycket i skolarbetet.
Diagram 1.2	Andel elever i procent som år 1993–2009 svarat att de bryr sig väldigt
mycket eller ganska mycket om skolarbetet. Fördelat på årskurs/skolform och
undersökningsår.
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År 2009 är det i alla elevgrupper en större andel flickor än pojkar som svarar
att skolarbetet engagerar dem. Bland de äldre eleverna anger var tredje flicka
att de bryr sig om och engagerar sig väldigt mycket i skolarbetet, motsvarande
andel hos pojkarna är två av tio. Resultatet att flickor anger ett större engagemang än pojkar är återkommande i samtliga undersökningar bland gymnasie
eleverna. Motsvarande könsskillnad finns oftast, men inte i alla mätningar,
bland eleverna i årskurs 7–9. I årskurs 4–6 uppger nästan hälften av flickorna
(47 procent) att de bryr sig mycket om sitt skolarbete jämfört med 40 procent
av pojkarna.

attityder till skolan 2009 19

Tabell 1.1	Andel elever i procent som svarat på hur mycket de bryr sig om skolarbetet.*
Fördelat på årskurs/skolform och kön.
Elever i årskurs 4–6
Flickor
Pojkar

Elever i årskurs 7–9
Flickor
Pojkar

Gymnasieelever
Flickor
Pojkar

Mycket/Väldigt mycket

47

40

33

21

34

17

Ganska mycket

40

40

51

53

46

47

Varken mycket eller lite

9

13

9

16

10

21

Ganska lite

2

3

5

8

8

13

Mycket lite

1

2

2

2

2

2

*	De yngre eleverna fick frågan: ”Hur mycket bryr du dig om ditt skolarbete?” medan de äldre eleverna fick frågan ”Hur mycket
eller lite tycker du att du bryr dig om och engagerar dig i skolarbetet?”. Andel som svarat vet inte redovisas ej.

Lärarna om elevernas engagemang och intresse
Lärarna har inte tagit ställning till eventuella könsskillnader i elevernas engagemang i skolarbetet men ger en intressant bild av ett med åldern minskande
engagemang hos vissa elever. Av grundskollärarna som undervisar i årskurs 1–3
anger nära nio av tio att elevernas intresse och engagemang är bra jämfört med
sju av tio av lärarna som undervisar i årskurs 7–9. Bland gymnasielärarna finns
en markant skillnad beroende på vilka program de arbetar vid. Av lärarna som
främst undervisar elever vid studieinriktade program anser sju av tio att eleverna är engagerade och motiverade, motsvarande andel bland lärarna vid de
yrkesinriktade programmen är bara hälften. Denna skillnad i engagemang mellan elever på studie- och yrkesinriktade program märks inte i elevernas svar.
Tabell 1.2	Andel lärare i procent som svarat att elevernas intresse och engagemang
är mycket bra eller ganska bra. Fördelat på skolform, årskurs och typ av
gymnasieprogram.

Lärare åk 1–3
87

Lärare åk 4–6

Lärare åk 7–9

Lärare gymn.
studieinriktat

Lärare gymn.
yrkesinriktat

76

69

71

49

Sju av tio tycker att det känns meningsfullt att gå till skolan
För att skolan ska lyckas med uppgiften att ge barn och ungdomar en bra
grund för fortsatta studier och vuxenlivet är det viktigt att eleverna upplever
skolan som meningsfull och att de har och även kommer att få nytta av kunskaperna. Andelen äldre elever som alltid eller oftast tycker att det känns meningsfullt att gå till skolan har legat stabilt på sju av tio sedan 2003, en ökning
från de tidigaste mätningarnas sex av tio. I alla undersökningar sedan 1997 har
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omkring var tionde elev svarat att det sällan eller aldrig känns meningsfullt att
gå till skolan.
Det finns inga skillnader i svarsmönster avseende kön, grund- eller gymnasieskola, föräldrarnas utbildning eller om eleverna går studieinriktade eller
yrkesinriktade program. Däremot är det en större andel elever med utländsk
än med svensk bakgrund som alltid tycker att det känns meningsfullt att gå till
skolan, 34 jämfört med 24 procent.
Eleverna i årskurs 4–6 har inte tagit ställning till huruvida det känns meningsfullt eller inte att gå till skolan. Däremot tycker sju av tio att det är roligt
att gå till skolan varje dag eller minst en gång i veckan, 15 procent svarar att
det sällan eller aldrig är roligt.
När det kommer till själva innehållet, vad man gör i skolan, svarar nästan
var tredje yngre elev att det alltid eller ofta är roligt och intressant medan
omkring 15 procent upplever att det aldrig eller bara sällan är intressant och
roligt. Vid dessa frågor finns betydande skillnader mellan årskurserna. Elever i
årskurs 4 tycker i större utsträckning än elever i årskurs 6 att det som de gör i
skolan är både roligt och intressant. Mer än var femte elev i årskurs 6 tycker att
skolan sällan eller aldrig är intressant, motsvarande andel bland eleverna i årskurs 4 är en av tio. Elever med utländsk bakgrund tycker i större utsträckning
än de med svensk bakgrund att det är roligt att gå till skolan samt att det man
gör där är både roligt och intressant.
Tabell 1.3	Andel elever i årskurs 4–6 i procent som har svarat på nedanstående frågor,
fördelat på årskurs.
Alltid eller ofta

Ibland

Mer sällan

Aldrig

Åk
4

Åk
5

Åk
6

Åk
4

Åk
5

Åk
6

Åk
4

Åk
5

Åk
6

Åk
4

Åk
5

Åk
6

Tycker du att det du
gör i skolan är roligt?

40

23

23

51

63

57

5

11

14

2

3

5

Tycker du att det du gör
i skolan är intressant?

32

24

20

56

57

56

9

13

18

1

3

4

Andel som svarat vet inte redovisas ej.

Ger skolan användbara kunskaper och lust att lära mer?
Åtta av tio bland de äldre eleverna tror att de kommer att få väldigt eller ganska mycket nytta av det de lär sig i skolan. Elevernas uppfattning om att de
kommer att få nytta av det de lär sig i skolan är oförändrad sedan 1997. En
mindre andel elever, mellan 4 procent av flickorna i årskurs 7–9 och 11 pro-
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cent av pojkarna i gymnasieskolan, tror att de kommer att ha liten eller ingen
nytta av det de lär sig i skolan.
Sex av tio av de äldre eleverna anser att skolan ger dem lust att lära mer i
framtiden. Nästan två av tio anser i stället att skolan ganska lite eller inte alls
får dem att känna så. Dessa andelar har varit stabila under hela 2000-talet.
Vanligare med frånvaro bland gymnasieelever
En indikation på att elever inte upplever det meningsfullt att gå till skolan är
ogiltig frånvaro. De äldre elever som anger att de är borta från skolan utan til�låtelse minst en gång i månaden svarar ofta att det bara då och då känns meningsfullt att gå till skolan.
Det är vanligare att äldre än yngre elever är borta från schemalagd undervisning utan tillåtelse, se diagram 1.3. Men även om gymnasieeleverna är borta
i större utsträckning så har andelen som svarar att de aldrig är borta ökat från
29 procent år 2003 och 2006 till 38 procent år 2009. Skillnaden i att grundskolan är en obligatorisk skolform medan gymnasieskolan är frivillig ska inte
ha någon betydelse för elevernas närvaro. I och med att man studerar vid en
gymnasieutbildning har man också förbundit sig att delta i undervisningen.
Diagram 1.3

”Hur ofta är du borta från skolan utan att du har lov till det?” Andel elever i
procent, fördelat på årskurs/skolform.
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Andel som svarat vet inte redovisas ej
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Mer sällan

Aldrig

Av de yngre eleverna är det en något större andel flickor än pojkar, 92 jämfört
med 85 procent, som svarar att de aldrig varit borta från skolan utan tillåtelse.
Bland de äldre eleverna finns inga könsskillnader.
Det finns tydliga samband mellan elevernas frånvaro och deras intresse och
engagemang för skolan. Såväl bland de yngre som äldre eleverna är det vanligare att de elever som varit borta från skolan utan tillåtelse minst en gång
i månaden tycker att det är få eller inga lärare som lyckas engagera dem och
skapa intresse för undervisningen1 jämfört med dem som sällan eller aldrig är
borta. Bland de äldre elever som ofta är frånvarande är det även en större andel
än bland övriga elever som uppger att de enbart i liten utsträckning bryr sig
om och engagerar sig i skolarbetet. Av de yngre eleverna är det vanligare att
de elever som ofta är borta från skolan tycker att det mer sällan eller aldrig är
roligt att gå till skolan jämfört med dem som sällan eller aldrig är borta.
De flesta elever tycker att läroböcker och andra läromedel är bra
Skolan verkar i en omgivning av många kunskapskällor. Enligt läroplanerna
ska skolan sträva efter de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning,
tänkande och kunskapsutveckling.
I likhet med år 2006 anser en övervägande del av såväl yngre som äldre
elever, åtta av tio, att läromedlen är bra i alla eller i de flesta ämnen. De äldre
eleverna har blivit allt mer positiva sedan 1993 medan de yngre istället är mindre positiva jämfört med 2003. Bland både yngre och äldre elever är det en av
tio som tycker att läromedlen är bra i ungefär hälften av ämnena och 7 procent
som inte tycker att de är bra i något eller i bara några få ämnen.
I gymnasieskolan anger elever på yrkesinriktade program i större utsträckning än de på studieinriktade att läromedlen är bra i alla ämnen, ett mönster
som fanns även 2006.

1

Eleverna i årskurs 4–6 fick frågan: ”Kan lärarna få dig att bli intresserad av ett ämne?”
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Diagram 1.4	Andel elever i procent som år 1993–2009 svarat att läroböcker och andra
läromedel är bra i alla eller de flesta ämnen. Fördelat på årskurs/skolform och
undersökningsår.
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Arbetstakt och arbetssätt
Det finns olika förutsättningar för elevers lärande och möjligheter i skolan,
bland annat möjlighet att få arbeta i en takt som passar och att arbetssätten
varieras.
Bland de äldre eleverna har andelen som upplever att de kan arbeta i en takt
som passar dem ökat sedan början av 2000-talet. Elever i årskurs 7–9 är mest
nöjda med arbetstempot, 84 procent upplever att de i alla eller de flesta ämnen
kan arbeta i en takt som passar dem. Motsvarande andel bland gymnasieeleverna är mindre, 77 procent. När det gäller de yngre eleverna anser oförändrat
runt 80 procent att de kan arbeta i den takt som passar just dem.
Liksom vid tidigare mätningar är det något fler pojkar (84 procent) än
flickor (77 procent) som tycker att de i alla eller de flesta ämnen kan arbeta i
den takt som passar dem. Motsvarande könsskillnad finns inte bland de yngre
eleverna.

24 attityder till skolan 2009

Diagram 1.5	Andel elever i procent som år 2000–2009 svarat att de i alla eller de flesta
ämnen kan arbeta i den takt som passar dem. Fördelat på årskurs/skolform
och undersökningsår.
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I både grundskolans och gymnasieskolans läroplan anges att läraren ska låta
eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer.
I de två senaste attitydundersökningarna har eleverna tillfrågats om de
tycker att arbetssätten varieras i form av till exempel eget arbete, läraren pratar
och ställer frågor, diskussion och grupparbeten. Av de äldre eleverna är det 77
procent som anser att arbetssätten varieras i alla eller i de flesta ämnen. Denna
andel är mindre bland de yngre eleverna där 66 procent ger samma svar. Bland
de yngre eleverna är det en större andel flickor (70 procent) än pojkar (61 procent) som tycker att arbetssätten varieras i alla eller i de flesta ämnen. Resultaten är i stort oförändrade jämfört med 2006.
Eleverna i årskurs 4–6 har även tagit ställning till i vilken utsträckning
arbetssätten är bra. I denna elevgrupp är det 77 procent som tycker att arbetssätten är bra i alla eller i de flesta ämnen. Andelen har minskat sedan 2003 då
85 procent av eleverna svarade samma sak.
Stora klasser främst ett problem vid studieinriktade program
Både elever och lärare har besvarat frågor om gruppstorlek. Av såväl yngre som
äldre elever tycker drygt åtta av tio att gruppens storlek är lagom medan drygt
en av tio menar att den är för stor. En mindre andel elever, 5 procent av de
yngre och 2 procent av de äldre, upplever att klassen är för liten.
Frågan om gruppstorlek har ställts sedan 1997 och vid alla mättillfällen har
det funnits skillnader mellan studie- och yrkesinriktade gymnasieprogram.
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Nästan var femte elev på de studieinriktade programmen tycker att klassen
är för stor jämfört med var tionde elev på de yrkesinriktade programmen.
Skillnaderna har dock varit ännu större. I de tidigare attitydmätningarna har
mellan 24 och 29 procent av eleverna vid studieinriktade program svarat att
grupperna är för stora samtidigt som eleverna vid de yrkesinriktade programmen svarat på ungefär samma sätt sedan 1997.
Diagram 1.6	Andel elever i procent som svarat att klassen/undervisningsgruppen de oftast
är i är för stor, lagom respektive för liten. Fördelat på skolform, årskurs och
typ av gymnasieprogram.
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Lärarna är mer negativt inställda till storleken på den klass/undervisningsgrupp de oftast undervisar i. 67 procent anser att klassen eller undervisningsgruppen är lagom, medan 31 procent menar att den är för stor. Andelen lärare
som anser att gruppen är för stor har dock minskat med 12 procentenheter
sedan 2003, då frågan först ställdes. Precis som hos eleverna är andelen som
tycker att grupperna är för stora störst vid de studieinriktade gymnasieprogrammen. Av lärarna vid de studieinriktade programmen är det nästan fyra av
tio som anser att grupperna är för stora. Motsvarande andel bland lärarna vid
de yrkesinriktade programmen är två av tio.
Arbetsro
En god arbetsmiljö har betydelse för elevernas lärande och trivsel i skolan.
Flera undersökningar och studier har visat att det inte sällan förekommer
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s törningar och oro i klassrummet.2 En undersökning av yngre elevers uppfattningar om arbetsmiljön i skolan visar att en av de främsta orsakerna till att
eleverna mår dåligt i skolan är att det är stökigt i klassrummet.3
Hälften av de yngre eleverna tycker att det bara ibland finns arbetsro
För drygt hälften av eleverna i årskurs 4–6 kännetecknas arbetssituationen i
skolan av att det bara ibland är lugnt i klassrummet på lektionerna och att de
bara ibland har arbetsro, vilket framgår av tabell 1.4.4 Resultaten är oförändrade sedan 2003. I likhet med föregående attitydundersökning finns det inte
några skillnader mellan hur olika elevgrupper svarar.
Eleverna har även tagit ställning till om de känner sig störda av andra elever
på lektionerna, vilket 13 procent uppger att de alltid eller nästan alltid gör.
Denna andel är lika stor som vid 2006 års undersökning då frågan första
gången ställdes.
Tabell 1.4	Andel elever i årskurs 4–6 i procent som svarat på nedanstående frågor.
Alltid eller nästan alltid

Ibland

Mer sällan

Aldrig

Brukar det vara lugnt i
klassrummet på lektionerna?

21

55

20

4

Tycker du att du har
arbetsro på lektionerna?

34

54

10

3

Känner du dig störd av
andra elever på lektionerna?

13

52

23

12

Två av tre av de äldre eleverna anser att det finns arbetsro på de flesta
lektioner
Trots att en stor majoritet av eleverna anser att det är en trevlig och positiv
stämning på nästan alla eller de flesta lektioner upplever en mindre andel att
de har svårt att få arbetsro. Av de äldre eleverna är det två av tre som anser att
det finns arbetsro på nästan alla eller de flesta av lektionerna, medan 14 procent tycker att detta endast gäller för några få eller nästan inga lektioner. Att
2

3

4

Skolverket (2006) Lusten och möjligheten, fördjupad studie av den nationella utvärderingen 2003
Skolverkets rapport nr 282, Skolverket (2004) PISA 2003 – svenska femtonåringars kunskaper och
attityder i ett internationellt perspektiv.
Arbetsmiljöverket (2006) Elevers skolmiljö – en undersökning hösten 2005 av barn födda 1994. 
Rapport nr 2006:3.
De yngre eleverna och eleverna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan har fått välja mellan olika svarsalternativ på frågorna om arbetsro på lektionerna vilket medför att svaren inte är jämförbara och därmed
redovisas separat.
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endast undantagsvis uppleva arbetsro är illa. Den grupp som i störst utsträckning har problem med arbetsron är flickor i grundskolans årskurs 7–9. Bland
dessa upplever var femte att de har arbetsro vid nästan inga eller bara några
få lektioner. Jämfört med 2006 då frågorna ställdes första gången har det inte
skett några nämnvärda förändringar.
Tabell 1.5	Andel elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan samt lärare i procent, som
svarat på nedanstående frågor om hur det är på lektionerna.
Nästan alla/de
flesta lektioner

Ungefär hälften
av lektionerna

Några få/nästan
inga lektioner

Åk
Åk
Åk
7–9 Gymn Lärare 7–9 Gymn Lärare 7–9 Gymn Lärare
Är det en trevlig,
positiv stämning?

80

90

93

12

7

6

8

3

1

Finns det arbetsro?

64

69

86

20

19

12

16

12

2

Känner du dig störd i ditt
arbete av andra elever?

24

20

–

13

11

–

62

68

–

Är det en störande hög
ljudnivå under lektionerna?

20

15

7

10

13

12

69

72

81

Andelen elever som vid nästan alla eller de flesta lektioner känner sig störda
av andra elever har ökat från 14 procent 2006 till 22 procent 2009. Var fjärde
elev i årskurs 7–9 och var femte i gymnasieskolan uppger att de på nästan alla
eller de flesta av lektionerna känner sig störda i arbetet av andra elever.
För ungefär var sjätte elev (17 procent) i grundskolans senare år och gymnasieskolan karaktäriseras arbetssituationen av att det på nästan alla eller de flesta
av lektionerna är en störande hög ljudnivå. I likhet med frågan om arbetsro är
det flickor i årskurs 7–9 som i störst utsträckning störs. Bland flickorna i årskurs 7–9 svarar 23 procent att de under alla eller de flesta lektioner störs av en
hög ljudnivå. Motsvarande andel bland pojkarna i gymnasieskolan är 13 procent. Upplevelsen av problem med en hög ljudnivå är i stort sett oförändrad
jämfört med 2006. Det är ofta samma elever som upplever olika problem med
arbetsron. De elever som bara har arbetsro vid några få eller nästan inga lektioner uppger också i större utsträckning att de ofta störs av andra elever och att
ljudnivån är störande hög.
Lärarna har en mer positiv bild än eleverna i frågor om arbetsro
Lärarna ger en mer positiv bild av klassrumsmiljön än eleverna då drygt nio
av tio anser att det är en god stämning på nästan alla eller de flesta lektioner
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och drygt åtta av tio bedömer att det finns arbetsro. Lärarna ger även en betydligt ljusare bild än eleverna i fråga om störande hög ljudnivå då 7 procent
av lärarna anser att det är en störande hög ljudnivå på nästan alla eller de flesta
av lektionerna jämfört med 17 procent bland de äldre eleverna. Mönstret att
lärarna är mer positiva än eleverna i frågor om trevlig stämning, arbetsro och
ljudnivå fanns även i undersökningen 2006.
De som varit lärare en kortare tid, högst 10 år, har sämre erfarenheter av
arbetsro under lektionerna. Av dessa är det åtta av tio som menar att det finns
arbetsro vid nästan alla eller de flesta av deras lektioner, bland lärarna med
längre erfarenhet är motsvarande andel nio av tio. Skillnaden är än större om
man ser till andelarna som svarar att det finns arbetsro vid nästan alla lektioner
vilket 33 procent av lärarna med upp till 10 års erfarenhet anger jämfört med
49 procent som har minst 26 års erfarenhet. Även när det gäller frågan om
störande hög ljudnivå finns skillnader avseende yrkeserfarenhet. Av lärarna
med upp till 10 års erfarenhet svarar 76 procent att det är en störande hög
ljudnivå vid nästan inga eller några få lektioner, motsvarande andel bland
lärarna med minst 26 års lärarerfarenhet är 86 procent.
Sex av tio elever anser att flertalet av lärarna är bra på att skapa
arbetsro
I de två senaste attitydundersökningarna har de äldre eleverna även tagit
ställning till om de tycker att lärarna är bra på att skapa arbetsro. Liksom
2006 tycker drygt sex av tio att alla eller de flesta av lärarna är bra på att skapa
arbetsro medan nästan två av tio anser att inga eller några få lärare är bra på
detta. Det finns ingen skillnad mellan kön eller äldre grundskoleelevers och
gymnasieelevers uppfattning.

Sammanfattning
Undersökningen visar på många positiva resultat beträffande elevernas uppfattning om skolan. Fler än åtta av tio elever, såväl bland de yngre som äldre, trivs
bra med skolarbetet och andelen har ökat sedan början av 2000-talet. Jämfört
med de tidigaste mätningarna är det även allt fler elever som bryr sig om och
känner sig engagerade i sitt skolarbete. Andelen äldre elever som upplever
det meningsfullt att gå till skolan har ökat sedan 1993 och legat stabilt på sju
av tio sedan 2003. Samtidigt finns betydande könsskillnader. Bland de äldre
eleverna anger var tredje flicka att de är väldigt engagerade i skolarbetet, motsvarande andel hos pojkarna är två av tio. Könsskillnader i engagemang finns i
alla åldersgrupper men är störst i gymnasieskolan. Av de yngre eleverna tycker
en majoritet om drygt åtta av tio att det man gör i skolan i alla fall ibland är
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roligt eller intressant. Samtidigt upplever mer än var femte elev i årskurs 6 att
skolarbetet sällan eller aldrig är intressant.
Ogiltig frånvaro är vanligast i gymnasieskolan där 30 procent svarar att de
är borta från schemalagd undervisning minst en gång i månaden. Motsvarande
andel bland de äldre grundskoleeleverna är 9 procent och bland de yngre
eleverna 2 procent.
En majoritet, runt åtta av tio, av såväl de yngre som äldre eleverna anser att
läroböcker och andra läromedel är bra och att de kan arbeta i en takt som passar dem i alla eller de flesta ämnen. Något färre anser att arbetssätten varieras i
alla eller de flesta ämnen.
Av både de yngre och äldre eleverna tycker nästan åtta av tio att klassen eller
undervisningsgruppen är lagom stor. Det är främst elever vid studieinriktade
gymnasieprogram som upplever att undervisningsgrupperna är för stora, två av
tio att jämföra med en av tio bland elever i grundskolan och på yrkesinriktade
program. Liksom vid tidigare undersökningar är lärarna mindre nöjda än eleverna med gruppstorlekarna då nästan var tredje lärare anser att grupperna är
för stora.
Undersökningen visar också på problem i skolan. Att endast undantagsvis
uppleva arbetsro är allvarligt men likväl en realitet för många elever. Drygt
hälften av de yngre eleverna upplever att det bara ibland finns arbetsro på
lektionerna. 13 procent svarar att de sällan eller aldrig har arbetsro och en
lika stor andel att de alltid eller nästan alltid känner sig störda av andra elever
under lektionerna.
När det gäller de äldre eleverna anser två av tre att det finns arbetsro på nästan alla eller de flesta av lektionerna, men var sjunde elev (14 procent) tycker
att detta endast gäller för några få eller inga lektioner. Upplevelsen av arbetsro
har varken förbättrats eller försämrats jämfört med föregående mätning men
allt fler äldre elever anser att de störs av sina klasskamrater under lektionerna.
Andelen som vid nästan alla eller de flesta lektioner känner sig störda av andra
elever har ökat från 14 procent 2006 till 22 procent 2009. För nästan två av
tio av de äldre eleverna karaktäriseras arbetssituationen av att det på flertalet
lektioner är en störande hög ljudnivå. Drygt sex av tio av de äldre eleverna
anser att alla eller de flesta av lärarna är bra på att skapa arbetsro medan nästan
två av tio menar att inga eller några få lärare är bra på detta. Lärarna har genomgående en mer positiv bild än eleverna i fråga om arbetsro på lektionerna.
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Nivåindelning
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2. Nivåindelning
Nivåindelning av elever kan se ut på flera olika sätt och grupperingarna kan
gälla kortare eller längre tid. Innan eleverna besvarade frågorna fick de information om att nivåindelning här avser ”undervisningsgrupp som är sammansatt/indelad efter elevernas kunskaper och/eller hur snabbt gruppen arbetar”. I
lärarenkäten definieras nivåindelning som ”indelning av elever i grupper efter
deras kunskaps-/prestationsmässiga förutsättningar”. Ingen begränsning avseende hur länge grupperna finns sattes.
Nivåindelning finns inte direkt reglerad i styrdokumenten. Skollagen betonar att eleverna i grundskolan ska ha en i huvudsak gemensam studiegång
samt att särskilt stöd i första hand ska ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Av grund- och gymnasieskolans läroplaner framgår att arbetet ska
organiseras och genomföras så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar
och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Varje elev
har rätt att få utvecklas i skolan och läraren ska utgå från varje enskild individs
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.
Skolverket har tagit fram en vägledande slutsats om nivåindelning i grundskolan.5 I denna framgår att nivåindelning kan vara motiverat under en begränsad tid och utifrån ett pedagogiskt syfte, förutsatt att det inte leder till
för lågt ställda förväntningar på eleverna. Elevernas resultat ska följas upp och
indelningen omprövas fortlöpande.
Hälften av eleverna i årskurs nio går i nivåindelade grupper
Lärarna och de äldre eleverna har besvarat frågor om nivåindelning i 2006 och
2009 års attitydundersökningar. Av eleverna i grundskolans senare år samt i
gymnasieskolan svarar var tredje elev att de går i en nivåindelad grupp i något
eller några ämnen. Nivåindelning är vanligare i grundskolan än i gymnasie
skolan, 43 respektive 22 procent av eleverna anger att de läser nivåindelat i
något ämne. Skillnaden förklaras sannolikt delvis av att grundskolan är en
huvudsakligen enhetlig skolform medan gymnasieskolan är uppdelad på
program med olika karaktär. Andelen elever som går i nivåindelade grupper
varierar även mellan årskurserna. Vanligast är det i grundskolans sista år, årskurs 9, där hälften av eleverna anger att de går i nivåindelade grupper. I årskurs
7 ligger deltagandet kring var tredje elev och i årskurs 8 något högre.

5

Skolverket 2006, Vägledande slutsats 2006-04-03.
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Förekomsten av nivåindelning har varken ökat eller minskat sedan 2006.
Eleverna i såväl grund- som gymnasieskolan anger att de läser nivåindelat i
samma utsträckning som för tre år sedan.
Diagram 2.1	Andel elever i procent som svarat att de går i en nivåindelad grupp i något eller
några ämnen. Fördelat på skolform och årskurs/skolår.
Procent
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Matematik är det ämne där nivåindelningar är mest vanligt. I grundskolans
senare år svarar var tredje elev att de går i en nivåindelad grupp i matematik,
motsvarande andel i gymnasieskolan är 16 procent. I övriga ämnen förekommer nivåindelning framför allt i engelska där 21 procent av grundskole
eleverna och 8 procent av gymnasieeleverna läser nivåindelat. I svenska är
motsvarande andelar 9 respektive 4 procent. Nivåindelning förekommer även
i andra ämnen som andra språk, samhällskunskap och fysik, men i en mycket
begränsad utsträckning.
Elevernas erfarenhet av nivåindelning
I likhet med 2006 års resultat är de flesta elever som läser nivåindelat nöjda
med det. Av de elever som läser nivåindelat i matematik bedömer nio av tio att
det fungerar mycket eller ganska bra för dem. Sex av tio anger att det fungerar
mycket bra medan 5 procent tycker att det fungerar dåligt. Svarsmönstret
är detsamma oberoende av elevernas kön och huruvida de har svensk eller
utländsk bakgrund. Även i engelska och svenska tycker nio av tio elever att
nivåindelningen fungerar bra för dem.
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Tabell 2.1

”Tycker du att nivåindelning fungerar bra eller dåligt för dig?” Andel äldre elever
i procent för respektive ämne. Enbart elever som läser i nivåindelad grupp i
ämnet.

Mycket bra

Ganska bra

Varken bra
eller dåligt

Matematik

58

31

6

4

1

Engelska

57

32

6

4

2

Svenska

60

32

7

0

1

Ganska dåligt Mycket dåligt

Andel som svarat vet inte redovisas ej.

Samtliga elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan har även tagit ställning till
i vilken typ av gruppsammansättning som de upplever att de lär sig allra bäst.
En majoritet (59 procent) anger att de lär sig bäst tillsammans med elever som
kan ungefär lika mycket som de själva. 32 procent föredrar grupper med elever
som kan lite mer. 6 procent av eleverna svarar att de lär sig bäst tillsammans
med elever som kan lite mindre än dem själva. Det finns inga svarsskillnader
mellan könen, föräldrarnas utbildningsnivå eller om eleven går i grund- eller
gymnasieskolan. Däremot anger elever med utländsk bakgrund (40 procent) i
större utsträckning än de med svensk bakgrund (31 procent) att de lär sig bäst
tillsammans med elever som kan lite mer än de själva.
Lärarnas erfarenhet av nivåindelning
Av lärarna i undersökningen är det 28 procent som undervisar i en eller
flera nivåindelade grupper, andelen är oförändrad jämfört med 2006. Det är
vanligare bland lärare i grundskolan än i gymnasieskolan att undervisa i nivå
indelade grupper, 32 respektive 18 procent.
De lärare som angett att de undervisar i nivåindelade grupper fick även
svara på utifrån vilka grunder indelningen baseras och om den kontinuerligt
följs upp och omprövas, se tabell 2.2.
Själva nivåindelningen, hur elever delas in i grupper, kan baseras på flera
olika faktorer. Denna undersökning ger inte en fullständig bild av hur indelningen går till, men lärarna har bedömt i vilken utsträckning nivåindelningen
baseras på test- och provresultat respektive elevernas och föräldrarnas egna
önskemål. Test- och provresultat tycks ha en något större betydelse jämfört
med det senare, andelen lärare som instämmer är 60 respektive 38 procent.
En majoritet av lärarna, 83 procent, anger att nivåindelningarna kontinuerligt
följs upp och omprövas. 16 procent svarar att detta stämmer dåligt. Svarsmönstret är det samma som 2006. Grundskollärare menar i något större
utsträckning än gymnasielärare att omprövningar sker kontinuerligt.
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Av de lärare som arbetar med nivåindelade grupper bedömer flertalet, nästan
nio av tio, att planeringen och genomförandet av undervisningen underlättas
genom nivåindelning. Drygt en av tio menar att undervisningsformen inte
underlättar deras arbete.
Tabell 2.2	Andel lärare i procent som svarat på nedanstående frågor. Enbart lärare som
själva undervisar i nivåindelade grupper.

Stämmer
mycket bra

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
mycket
dåligt

Vet inte

Dina elevers indelning i grupper
baseras på test/provresultat

20

40

23

17

0

Dina elevers indelning i
grupper baseras på elevernas/
föräldrarnas önskemål

11

27

24

38

0

Dina elevers indelning i
grupper följs upp och
omprövas kontinuerligt

44

39

11

4

1

Planeringen och genomförandet
av din undervisning underlättas
genom nivåindelning

47

39

9

3

1

En majoritet av lärarna tror på nivåindelning
Samtliga lärare i undersökningen, även de som inte själva undervisar i nivå
indelade grupper, har tagit ställning till några attitydfrågor om nivåindelning.
Det gäller bland annat frågan om de tror att elevernas olika behov tillgodoses
bättre med nivåindelning. Drygt åtta av tio lärare instämmer i påståendet.
Svarsmönstret gäller oberoende av lärarnas kön, skolans storlek, antal under
visningsår och huruvida man undervisar i grund- eller gymnasieskolan.
En något mindre andel, drygt sju av tio, instämmer i påståendet att eleverna
lär sig bättre med nivåindelning. 15 procent av lärarna tar mer eller mindre
starkt avstånd från påståendet. Lärare i årskurs 7–9 svarar i större utsträckning
att påståendet stämmer mycket bra.
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Tabell 2.3	Andel lärare i procent som har tagit ställning till följande påståenden om
nivåindelning. Samtliga lärare i undersökningen.

Stämmer
mycket bra

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska
dåligt

... tillgodoses elevernas
olika behov bättre

35

45

10

3

7

... lär sig eleverna bättre

27

47

11

4

12

... fastnar eleverna
på en viss nivå

4

20

42

20

13

Med nivåindelning …

Stämmer
mycket
dåligt

Vet inte/ingen
uppfattning

Risken att elever blir kvar på en viss nivå och inte utvecklas i enlighet med sin
förmåga tas ofta upp i diskussioner kring nivåindelning. När lärarna får frågan
instämmer var fjärde i påståendet att eleverna fastnar på en viss nivå med nivåindelning. En majoritet, sex av tio lärare, tar dock avstånd från påståendet och
menar att nivåindelning inte medför att elever blir kvar på en viss nivå.
Lärare som själva undervisar i nivåindelade grupper är genomgående mer
positiva till undervisningsformen. De anser i större utsträckning än övriga
lärare att elevernas behov tillgodoses bättre (92 respektive 76 procent) samt
att eleverna lär sig bättre med nivåindelning (88 respektive 68 procent). Det
är också en större andel i denna lärargrupp som menar att nivåindelade elever
inte fastnar på en viss nivå (74 respektive 58 procent).
Nivåindelning är ett relativt sparsamt undersökt område och i attitydunder
sökningen ställdes frågorna för första gången 2006. I den nationella utvärde
ringen av grundskolan 2003 (NU03) ansåg sju av tio lärare i årskurs 9 att
nivåindelning var av stor betydelse för att åstadkomma en effektiv inlärning.
Matematiklärarna var mest positiva, drygt tre av fyra menade att nivåindelning
var av stor betydelse.
Sammanfattning
I läroplanernas avsnitt om en likvärdig utbildning framgår att undervisningen
ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt att undervisningen
därför aldrig kan utformas lika för alla.
Nivåindelning förekommer i grundskolans alla årskurser och i gymnasie
skolan men är mest vanlig i grundskolans sista år. Fyra av tio elever i årskurs
7–9 deltar i någon form av nivåindelad undervisning och bland eleverna i
årskurs nio är andelen fem av tio. I gymnasieskolan läser två av tio elever
nivåindelat i något ämne.
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De flesta som deltar i nivåindelad undervisning gör det i ämnet matematik. En
övervägande majoritet av de elever som går i nivåindelade grupper uppskattar
det. I både matematik, engelska och svenska anger nio av tio att nivåindelning
fungerar bra för dem. Cirka 5 procent tycker att det fungerar dåligt.
En majoritet av lärarna tror på nivåindelning som pedagogisk metod. Av
samtliga lärare i undersökningen är det åtta av tio som instämmer i att elevers
olika behov tillgodoses bättre med nivåindelning och en nästan lika stor andel
anser att elever lär sig bättre med nivåindelning. Drygt en av tio tar avstånd
ifrån påståendena. Även om en majoritet av lärarna tar avstånd från påståendet
att elever fastnar på en viss nivå som en följd av nivåindelning anser var fjärde
lärare att så är fallet. Dessa andelar avser samtliga lärare i undersökningen. De
lärare som själva undervisar i nivåindelade grupper är mer positiva till undervisningsformen.
Skolverket har betonat vikten av att nivåindelning av elever kontinuerligt
följs upp och omprövas. En klar majoritet av lärarna som själva undervisar i
nivåindelade grupper, drygt åtta av tio, menar också att så sker.
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Elevernas möjligheter
till extra stöd
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3. Elevernas möjligheter till extra stöd
Såväl grundskolans som gymnasieskolans läroplaner betonar vikten av att
undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har
ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå
målen för utbildningen. Tillgången till lärare och lärares kompetens är viktiga
förutsättningar för att skolan ska kunna ge en likvärdig utbildning och upptäcka och ge extra stöd till elever som har svårigheter.
Eleverna om möjligheten till extra stöd
En förutsättning för att eleverna ska klara skolarbetet är möjligheten till extra
hjälp och stöd vid behov. Ett mått på skolans förmåga att erbjuda stöd är hur
eleverna själva uppfattar denna möjlighet. Av diagram 3.1 framgår att omkring
åtta av tio elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan upplever att möjligheterna
att få extra stöd och hjälp vid behov är mycket eller ganska bra. 6 procent av
eleverna tycker att möjligheterna till stöd är ganska eller mycket dåliga.
Sedan 1993 har det skett en betydande ökning av andelen elever både i
grundskolans senare år och i synnerhet i gymnasieskolan som upplever att de
har bra möjligheter till extra stöd. I de tidigare undersökningarna var det en
större andel elever i årskurs 7–9 jämfört med i gymnasieskolan som ansåg att
det fanns bra möjligheter att få hjälp och stöd. I 2009 års attitydundersökning
finns det inte längre någon statistiskt säkerställd skillnad6 mellan hur dessa
elevgrupper upplever möjligheterna till extra hjälp och stöd vid behov.
Bland eleverna i årskurs 4–6 svarar hälften att deras lärare ofta stödjer och
uppmuntrar dem. Var tionde elev anser dock att de sällan eller aldrig får uppmuntran och stöd från den lärare de har oftast. Ungefär sju av tio yngre elever
brukar ofta be sin lärare om hjälp då de behöver det. Lika många brukar ofta
få hjälp av sin lärare när de behöver det. Var tjugonde elev svarar att de sällan
eller aldrig brukar få hjälp av sin lärare när de behöver det.

6

Se vidare om statistisk signifikans och konfidensintervall i kapitlet Om undersökningen.
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Diagram 3.1	Andel elever i procent som år 1993–2009 svarat att möjligheterna att få extra
hjälp och stöd om det behövs är mycket bra eller ganska bra. Fördelat på
skolform och undersökningsår.
Procent
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Elever i årskurs 7–9
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Lärarna om elevernas möjlighet till extra stöd
Lärarna har sedan 1997 tagit ställning till olika förutsättningar för deras undervisning. Under denna period har andelen lärare som anser att elevernas
möjlighet till extra stöd fungerar bra ökat från 23 till 47 procent. Trots att
möjligheterna att ge eleverna stöd har förbättrats tycker fortfarande var tredje
lärare att förutsättningarna är dåliga. Det finns skillnader mellan skolformerna
då drygt fyra av tio grundskollärare och nästan sex av tio gymnasielärare anger
att elevernas möjlighet till extra stöd fungerar bra. Andelen lärare som tycker
att stödmöjligheterna är dåliga är 37 procent i grundskolan och 24 procent i
gymnasieskolan.
Tabell 3.1	Andel lärare i procent som år 1997–2009 svarat att elevernas möjlighet att få
extra stöd om det behövs är mycket bra eller ganska bra respektive ganska
dåligt eller mycket dåligt.
Mycket bra eller
ganska bra
Elevernas möjlighet att få
extra stöd om det behövs

Ganska dåligt eller
mycket dåligt

-97

-00

-03

-06

-09

-97

-00

-03

-06

-09

23

26

38

44

47

56

56

40

34

33

Andel som svarat varken bra eller dåligt eller vet inte redovisas ej.
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Lärarna upplever i varierande grad att de kan vara med och bestämma om elevernas möjligheter till extra stöd. Fyra av tio lärare svarar att de i mycket eller
ganska stor utsträckning kan vara med och bestämma men en nästan lika stor
andel (35 procent) svarar att de ganska eller mycket lite kan vara med och bestämma om elevernas möjligheter till extra stöd. Gymnasielärarna upplever sig
ha något större inflytande jämfört med grundskollärarna.
Bristerna i inflytandet till trots anser en majoritet av lärarna att de själva
lyckas med att utgå från varje enskild elevs behov i lärandet. Men ju äldre elever lärarna undervisar desto svårare tycks detta vara, vilket framgår av tabell 3.2.
Det vanligaste är att lärarna svarar att de lyckas ganska bra. Andelen lärare som
menar att de lyckas mycket bra med att utgå från varje enskild elevs behov i
lärandet varierar mellan 20 procent bland lärarna i årskurs 1–3 och 10 procent
bland lärarna vid de studieinriktade gymnasieprogrammen.
Tabell 3.2	Andel lärare i procent som svarat att de lyckas mycket bra eller ganska bra med
att utgå från varje enskild elevs behov i lärandet. Fördelat på skolform, årskurs
och typ av gymnasieprogram.

Lärare åk 1–3

Lärare åk 4–6

Lärare åk 7–9

Lärare gymn
studiein.

Lärare gymn
yrkesin.

82

77

70

63

69

Tillgång till speciallärare och specialpedagoger
Skolor har i varierande utsträckning tillgång till speciallärare och special
pedagoger. Hälften av lärarna har svarat att den egna skolan har en mycket
eller ganska bra tillgång till speciallärare och specialpedagoger men nästan
var tredje anser att tillgången är dålig. Andelarna är oförändrade jämfört med
2006 då frågan ställdes första gången. Det är vanligare att grundskollärare än
gymnasielärare anser att tillgången till speciallärare eller specialpedagoger på
skolan är dålig, 34 jämfört med 24 procent.
Bättre på att upptäcka stödbehov än på att ge stöd
Lärarna har tillfrågats om sina förutsättningar för att dels upptäcka elever
i behov av särskilt stöd och dels kunna ge ett sådant stöd. Drygt åtta av tio
lärare anser att de har tillräcklig kunskap och kompetens för att upptäcka
elever i behov av särskilt stöd, andelen är oförändrad sedan 2003. En mindre
andel, sex av tio, har svarat att de har tillräcklig kunskap och kompetens för
att kunna stödja dessa elever. Andelen lärare som tycker sig kunna ge stöd har
ökat jämfört med 2003 då hälften av lärarna uppgav detta.

42 attityder till skolan 2009

Det finns stora skillnader i resultaten både avseende skolform och yrkes
erfarenhet. Lärarna i grundskolan anser i högre grad än gymnasielärarna att
de har en tillräcklig kunskap både för att upptäcka och stödja elever i behov
av särskilt stöd. I grundskolan anser nio av tio lärare att de har kunskap för att
upptäcka elever i behov av särskilt stöd och drygt sex av tio anser att de har
kunskap att ge eleverna detta stöd. I gymnasieskolan anser sju av tio lärare att
de har kompetensen att upptäcka dessa elever och ungefär hälften svarar att de
kan stödja eleverna.
Tabell 3.3	Anser du att du har tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna upptäcka
respektive stödja elever i behov av särskilt stöd? Andel lärare i procent som
svarat ja eller nej, fördelat på skolform.
Ja, i mycket hög grad +
ja, i hög grad

Nej, i liten grad +
nej, i mycket liten grad

Grundskollärare

Gymnasielärare

Grundskollärare

Gymnasielärare

Upptäcka elever

89

72

10

27

Stödja elever

63

49

36

49

Andel som svarat vet inte redovisas ej.

Ett annat tydligt mönster när det gäller att kunna upptäcka och stödja elever i
behov av särskilt stöd är hur lång yrkeserfarenhet lärarna har. Bland lärare som
arbetat tio år eller kortare anser 77 procent att de har tillräcklig kompetens
att upptäcka elever i behov av särskilt stöd jämfört med lärare som arbetat 26
år eller längre där 93 procent svarar att de har denna kompetens. Skillnaden
mellan grupperna är än större när det gäller att kunna erbjuda dessa elever
stöd. Enbart hälften av lärarna med kortare erfarenhet tycker att de själva har
tillräcklig kompetens för att stödja elever i behov av särskilt stöd, motsvarande
andel bland lärarna som arbetat minst 26 år är 74 procent.
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Diagram 3.2 	Andel lärare i procent som svarat att de i mycket hög grad eller i hög grad har
tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna upptäcka respektive stödja
elever i behov av särskilt stöd. Fördelat på antal år i yrket.
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Upptäcka elever i behov av stöd

Stödja elever i behov av stöd

Lärarna har även bedömt i vilken utsträckning de tycker att deras skola lyckas
med att ge särskilt stöd till elever med svårigheter i skolarbetet. I alla årskurser
och skolformer är det runt hälften av lärarna som bedömer att deras skola lyckas med detta i mycket eller ganska stor utsträckning. Två av tio anser att deras
skola i ganska eller mycket liten utsträckning lyckas med att ge särskilt stöd till
elever som har svårigheter i skolarbetet.
Sammanfattning
En majoritet av eleverna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan, åtta av tio, är nöjda med möjligheterna till extra hjälp och stöd. Andelen nöjda elever har ökat
kontinuerligt sedan 1993 då sju av tio grundskoleelever och hälften av gymnasieeleverna ansåg att stödmöjligheterna var bra. Även lärarna har svarat mer
positivt med åren. 2009 bedömer nästan hälften av lärarna att eleverna har
bra möjligheter till extra stöd vid behov. Fortfarande bedömer dock var tredje
lärare att elevernas stödmöjligheter är ganska eller mycket dåliga.
Åtta av tio lärare anser att de har tillräcklig kunskap och kompetens för
att upptäcka elever i behov av särskilt stöd medan sex av tio anser att de har
tillräcklig kompetens för att stödja dessa elever, resultatet är oförändrat jämfört med föregående undersökning. Lärare i grundskolan och lärare med lång
erfarenhet i läraryrket anser i större utsträckning att de både kan upptäcka och
stödja elever jämfört med lärare i gymnasieskolan och lärare med kortare yrkeserfarenhet.
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Stress och krav
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4. Stress och krav
Forskningen om stress är till stora delar tvärvetenskaplig och utifrån olika
perspektiv definieras stress olika. Stressreaktioner kan bland annat ses som
ett resultat av en störning i samspelet mellan människa och miljö, eller av en
alltför stor obalans mellan individens resurser och omgivningens krav.7 Vid de
fokusgruppsintervjuer som gjordes vid 2003 års undersökning och i elevernas
öppna enkätsvar framgår tydligt att elever definierar stress på ett liknande sätt.
Ofta förknippas omständigheter såsom tidsbrist och stökiga miljöer samt krav
och förväntningar till stress.
Var åttonde elev i årskurs 46 är stressade i skolan varje vecka
Av eleverna i årskurs 4–6 svarar 13 procent att de känner sig stressade i skolan
varje dag eller en till flera gånger i veckan. Andelen är oförändrad jämfört med
tidigare attitydundersökningar. Däremot har andelen yngre elever som sällan
eller aldrig känner sig stressade ökat sedan 2003. Det finns likt tidigare attitydundersökningar ingen könsskillnad bland de yngre elever som känner sig stressade minst en gång i veckan. En del av de yngre eleverna upplevde det svårt att
besvara stressfrågorna, förhållandevis många har valt svarsalternativet vet inte.
Tabell 4.1

”Hur ofta känner du dig stressad i skolan?” Andel elever i årskurs 4–6 i procent
som år 2003–2009 svarat på frågan.

Varje dag

En eller flera
ggr i veckan

En eller flera
ggr i månaden

Mer sällan

Aldrig

Vet inte

2003

4

13

28

25

21

8

2006

3

12

16

35

23

11

2009

3

10

20

35

23

9

Av de yngre eleverna är det en majoritet, åtta av tio, som tycker att kraven från
lärare och föräldrar är lagom höga. Något färre, sex av tio, anser att de egna
kraven är lagom. Nära två av tio elever tycker att de egna kraven är för höga.
Det är en större andel flickor (23 procent) jämfört med pojkar (13 procent)
som tycker att de egna kraven är för höga.
Det är vanligare att elever som ofta känner sig stressade anser att lärare och
föräldrar ställer för höga krav när det gäller skolarbetet jämfört med dem som
sällan eller aldrig känner sig stressade.
7

http://www.arbetslivsinstitutet.se (2006-02-15)
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Flickor mer stressade än pojkar bland de äldre eleverna
En tredjedel av de äldre eleverna känner sig alltid eller oftast stressade i skolan.
Resultaten visar likt tidigare attitydundersökningar att flickor i större utsträckning än pojkar känner sig stressade, 44 jämfört med 20 procent. Störst är skillnaden i gymnasieskolan där 50 procent av flickorna jämfört med 21 procent
av pojkarna alltid eller oftast känner sig stressade.
I gymnasieskolan är det vanligare att elever som går på studieinriktade än
yrkesinriktade program upplever att de är stressade i skolan, 44 jämfört med
26 procent. Med undantag för 2006 års undersökning är andelen elever i
årskurs 7–9 och i gymnasieskolan som alltid eller oftast känner sig stressade i
skolan oförändrad sedan 2000.
Tabell 4.2 	Andel äldre elever i procent som år 2000–2009 svarat att de alltid eller oftast
känner sig stressade i skolan. Totalt och fördelat på skolform och kön.
Elever i årskurs 7–9

Gymnasieelever

Totalt

Totalt

Flickor

Pojkar

Totalt

Flickor

Pojkar

2000

35

29

34

25

41

55

27

2003

34

31

43

19

36

51

23

2006

28

23

33

15

33

46

21

2009

32

27

36

19

36

50

21

Bland de äldre eleverna är det 83 procent som tycker att kraven i skolan är
lagom medan 5 procent anser att de är för låga. Ungefär var tionde elev anser
att kraven i skolan är för höga. Dessa andelar har varit relativt stabila sedan
1997. Fler flickor än pojkar i gymnasieskolan (15 jämfört med 7 procent)
anser att kraven är för höga. De äldre elever som uppger att de alltid eller ofta
känner sig stressade anser i större utsträckning att kraven i skolan är för höga.
Jämförelse mellan yngre och äldre elever
Yngre och äldre elever har besvarat stressfrågorna med olika svarsalternativ.
Jämförelser mellan elevgrupperna görs därför enbart mellan andelen som aldrig är stressade. Liksom tidigare attitydmätningar visar resultaten för 2009 att
andelen elever som känner sig stressade ökar med åldern, framför allt bland
flickor.
Statens folkhälsoinstitut gör vart fjärde år en undersökning av svenska
skolbarns hälsovanor.8 Även denna undersökning visar att andelen elever som
8

Statens folkhälsoinstitut 2006. Svenska skolbarns hälsovanor 2005/06. (Undersökningen avser elever i
årskurs 5, 7 och 9.)
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känner sig stressade av skolarbetet ökar med åldern och att ökningen framför
allt gäller flickor.
Läxor vanligaste orsaken till stress
Sedan 2006 års undersökning har eleverna fått besvara frågor om hur ofta de
känner sig stressade på grund av ett antal faktorer. Faktorerna är sådana som
elever i fokusgrupper 2003 angav som vanliga orsaker till stress. Alla elever i
undersökningen har fått svara på hur ofta de känner sig stressade till följd av
läxor, hemuppgifter, läxförhör, prov, för lite tid mellan lektionerna samt på
grund av fritidsintressen och fritidsaktiviteter. De äldre eleverna har även fått
besvara frågor om hur ofta de känner sig stressade med anledning av betyg,
krav och förväntningar från föräldrar samt egna krav och förväntningar.
En större andel av de yngre eleverna känner sig stressade på grund av läxor,
läxförhör och prov än över fritidintressen och för lite tid mellan lektionerna.
Mer än var fjärde elev känner sig stressad av läxor varje dag eller en till flera
gånger i veckan. Drygt var femte elev i dessa årskurser känner sig ofta stressad
på grund av läxförhör eller prov.
Tabell 4.3 	Andel elever i årskurs 4–6 i procent som svarat på hur ofta de känner sig
stressade på grund av ...

Varje dag

En eller flera
ggr i veckan

En eller flera
ggr i månaden

Mer
sällan

Aldrig

Vet inte

Läxor

6

21

18

30

21

3

Läxförhör eller prov

5

17

21

34

19

4

För lite tid mellan
lektionerna

6

9

9

24

45

8

Fritidsintressen/
fritidsaktiviteter

4

10

7

20

53

6

Det finns inga könsskillnader avseende stress bland de yngre eleverna. Flickor
och pojkar känner sig stressade i samma omfattning och av samma orsaker.
Elever med utländsk bakgrund uppger likt föregående undersökning att de i
större utsträckning aldrig är stressade över läxor, 32 jämfört med 19 procent
bland elever med svensk bakgrund. Liksom i föregående undersökning anser
en majoritet av de yngre eleverna, 69 procent, att de har lagom mycket läxor.
Det är en större andel som anser att de har för mycket läxor än för lite läxor,
23 jämfört med 4 procent.
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Även elever i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan känner sig oftast stressade på
grund av läxor och hemuppgifter. Hälften av eleverna har svarat att de känner
sig stressade av detta varje dag eller minst en gång i veckan. Bland de äldre
eleverna är det vanligare att elever i årskurs 7–9 än i gymnasieskolan känner sig
stressade minst en gång i veckan på grund av för lite tid mellan lektionerna
(28 jämfört med 17 procent).
Tabell 4.4 	Andel elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan i procent som svarat på hur ofta
de känner sig stressade på grund av ...

Läxor/hemuppgifter
Prov

Varje dag

Minst en
gång i
veckan

Minst en
gång i
månaden

Mer sällan

Aldrig

12

38

20

17

13

5

31

30

20

14

10

17

20

28

23

8

14

5

21

51

Egna krav och förväntningar
när det gäller skolarbetet/
skolprestationer

13

22

13

22

29

Krav och förväntningar
från föräldrar när det gäller
skolarbetet/skolprestationer

5

10

12

23

48

Fritidsaktiviteter/
fritidsintressen

6

16

11

18

49

Betyg
För lite tid mellan lektionerna

Andel som svarat vet inte redovisas ej.

Till skillnad från de yngre eleverna finns tydliga könsskillnader bland de äldre.
Det är vanligare att flickor känner sig stressade och skillnaderna är störst när
det gäller stress på grund av läxor/hemuppgifter, egna krav, prov och betyg.
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Diagram 4.1 	Andel elever i procent som svarat att de varje dag eller minst en gång i veckan
känner sig stressade p.g.a. olika faktorer. Fördelat på skolform och kön.
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80
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Elever med utländsk bakgrund är generellt inte mer stressade än elever med
svensk bakgrund men när det gäller orsaker till stress så är det en större andel
som känner sig stressade med anledning av prov, betyg, för lite tid mellan
lektionerna samt krav och förväntningar från föräldrar.
Elever på studieinriktade gymnasieprogram svarar oftare än elever på yrkesinriktade program att de känner sig stressade i skolan. Skillnaden är störst när
det gäller prov och betyg.
45 procent av lärarna känner sig ofta stressade i skolan
Av lärarna uppger 45 procent att de alltid eller ofta känner sig stressade i skolan. Andelen lärare som känner sig stressade har ökat något jämfört med 2006
men är oförändrad jämfört med 2003. Kvinnor anger i större utsträckning än
män att de alltid eller oftast är stressade. Denna könsskillnad återfinns dock
endast bland grundskollärare. En liten andel (2 procent) av lärarna känner sig
aldrig stressade i skolan.
Tabell 4.5 	Andel lärare i procent som år 2003–2009 svarat att de alltid eller oftast känner
sig stressade i skolan. Totalt och fördelat på kön och skolform.
Totalt

Kvinnor

Män

Grundskolan

Gymnasieskolan

2003

47

51

39

49

41

2006

40

44

32

42

34

2009

45

50

34

48

36
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De lärare som uppger att de alltid eller ofta känner sig stressade i skolan anser i
större utsträckning att klassen eller undervisningsgruppen de oftast undervisar
är för stor. De anser också i mindre utsträckning än sina kollegor att det finns
arbetsro på lektionerna.
Lärare om orsaker till stress
I likhet med eleverna har även lärarna angett vad de känner sig stressade av.
Två av tre av de lärare som känner sig stressade i skolan uppger att de är stressade över att många elever behöver extra hjälp och stöd, administrativt arbete
och att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Drygt hälften känner sig
också stressade över möten, konferenser och planering samt för lite tid att
planera undervisningen. Ungefär fyra av tio är stressade över för lite tid mellan
lektionerna samt bedömning och betygssättning.
Grundskollärare anger i nästan dubbelt så stor utsträckning som gymnasielärare att de känner sig stressade över att dokumentera elevernas kunskapsutveckling, 75 jämfört med 39 procent. Det är även vanligare att grundskollärare
är stressade över att många elever behöver extra hjälp och stöd, 72 jämfört med
52 procent. Vad lärarna stressas av beror även på hur länge de arbetat. Det är
vanligare att lärare med kortare yrkeserfarenhet känner sig stressade på grund
av för lite tid för planering av undervisning. Lärare med längre yrkeserfarenhet
känner sig mer stressade på grund av möten, konferenser och planering.

Sammanfattning
13 procent av eleverna i årskurs 4–6 uppger att de känner sig stressade i skolan
varje dag eller en till flera gånger i veckan. Andelen är oförändrad jämfört med
tidigare attitydundersökningar. Bland de yngre eleverna som känner sig stressade minst en gång i veckan finns det fortsatt ingen könsskillnad.
En tredjedel av de äldre eleverna känner sig alltid eller oftast stressade i
skolan och andelen är oförändrad jämfört med tidigare attitydundersökningar.
Det finns till skillnad från de yngre eleverna fortsatt tydliga könsskillnader
bland dem som alltid eller oftast känner sig stressade. Störst är skillnaden
i gymnasieskolan där 50 procent av flickorna jämfört med 21 procent av
pojkarna alltid eller oftast känner sig stressade.
Både de yngre och de äldre eleverna känner sig oftare stressade på grund
av läxor och prov än på grund av fritidsintressen och för lite tid mellan
lektionerna.
Av lärarna uppger 45 procent att de alltid eller oftast känner sig stressade i
skolan. Precis som bland de äldre eleverna finns det en könsskillnad då kvinnor
i större utsträckning än män anger att de alltid eller oftast är stressade. Denna
könsskillnad återfinns dock endast bland grundskollärare.
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Inflytande
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5. Inflytande
I läroplanerna anges att de demokratiska principerna att kunna påverka, ta
ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. I grundskolans läroplan anges
vidare att elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de
tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de
får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Även i läroplanen för
gymnasieskolan framhålls att elevernas ansvar för att planera och genomföra
sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former ska vara viktiga
principer i utbildningen. Skolans uppdrag omfattar därmed inte enbart att förmedla kunskaper om demokrati utan även att ge eleverna praktisk erfarenhet
av demokrati.
Elevernas inflytande
Enligt skollagen ska omfattningen och utformningen av elevernas inflytande
anpassas efter deras ålder och mognad. Detta är något som tagits hänsyn till i
utformningen av enkätfrågorna kring elevinflytande, vilket bland annat innebär att yngre och äldre elever får svara på delvis olika frågor.
Yngre elevers inflytande
Eleverna i årskurs 4–6 har tagit ställning till hur ofta de får vara med och bestämma om sju områden i skolan. En majoritet av eleverna anser att de ofta
eller ibland får vara med och bestämma om hur de ska arbeta med olika skoluppgifter, hur de ska ha det i klassrummet samt vem de ska arbeta tillsammans
med vid grupparbeten. Knappt hälften upplever att de har inflytande i hur
de ska ha det på skolgården eller om vilka regler som ska gälla i skolan. Skolmaten och vem man ska sitta bredvid är de områden eleverna upplever minst
medbestämmande i. Svarsmönstret känns igen från undersökningarna 2003
och 2006. Den största förändringen är att andelen som tycker att de får vara
med och bestämma om vem de ska sitta bredvid minskat från drygt fyra av tio
till tre av tio. Det finns nästan inga skillnader mellan hur flickor och pojkar
upplever sina möjligheter till inflytande, undantaget är att en något större
andel pojkar tycker att de får vara med och bestämma om hur de ska ha det på
skolgården.
Ju oftare eleverna upplever att de får vara med och bestämma om en viss
företeelse i skolan, desto vanligare är det att de tycker att detta fungerar bra.
Av de elever i årskurs 4–6 som ofta får vara med och bestämma om hur de ska
arbeta med olika uppgifter svarar fyra av tio att arbetssätten i alla ämnen är
bra. Bland de elever som svarar att de aldrig får vara med och bestämma om
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arbetssätten är motsvarande andel 16 procent. På samma sätt ser svarsmönstret
ut för medbestämmande gällande arbetssätt och upplevelse av att kunna arbeta
i en takt som passar samt för medbestämmande och upplevelse av klassrummet
och skolgården.
Diagram 5.1

Medbestämmande i skolan bland elever i årskurs 4–6. Andel elever i procent
som får vara med och bestämma om nedanstående.
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Äldre elevers inflytande
Eleverna i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan har fått ta ställning till i vilken
omfattning de dels kan, dels vill vara med och bestämma om sex olika företeelser i skolan. I likhet med de yngre grundskoleeleverna upplever en majoritet av
de äldre eleverna att de kan påverka vem eller vilka de ska arbeta tillsammans
med och hur de ska arbeta med olika skoluppgifter. Runt hälften av eleverna
upplever att de kan vara med och bestämma om läxor och prov och vad de får
lära sig i olika ämnen. Precis som bland de yngre eleverna upplever fyra av tio
att de kan vara med och bestämma om vilka regler som ska gälla i skolan.
Enligt läroplanerna ska utformningen och omfattningen av elevers inflytande i skolan anpassas efter deras ålder och mognad. En större andel av eleverna i
gymnasieskolan än i årskurs 7–9 tycker att de i stor utsträckning kan vara med
och påverka arbetssätt, vem de ska arbeta med samt läxor och prov.
Till skillnad från de yngre grundskoleeleverna får de äldre eleverna även
svara på hur mycket de vill kunna påverka olika företeelser i skolan. I likhet
med tidigare års attitydundersökningar är det vid samtliga områden en större
andel elever som vill vara med och bestämma jämfört med andelen som menar
att de också kan påverka.
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Samtidigt kan man konstatera att där viljan är störst att påverka upplever
eleverna även att de har störst möjlighet att påverka. Det eleverna främst vill
vara med och bestämma om är vem man ska arbeta med, arbetssätt samt läxor
och prov (omkring 75 procent önskar inflytande). En något lägre andel på
60 procent anser att de kan påverka arbetssätt och vem de ska arbeta med
medan hälften anser att de kan påverka läxor och prov. Här finner man även
den största skillnaden mellan i vilken utsträckning eleverna vill respektive kan
påverka. Skillnaden mellan viljan att påverka och möjligheten att påverka läxor
och prov är 24 procentenheter. Vilka läromedel eleverna ska ha i skolan är det
som eleverna upplever att de både kan och vill påverka i lägst utsträckning av
de frågor de fick besvara.
Diagram 5.2

Medbestämmande i skolan bland elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan.
Andel elever i procent som svarat att de väldigt mycket eller ganska mycket
kan respektive vill vara med och bestämma om nedanstående.
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Resultaten visar på en återkommande skillnad avseende kön. Vid de företeelser
som ligger närmast undervisningen; vad man får lära sig i de olika ämnena,
hur man ska arbeta, läxor och prov samt vilka läromedel som ska användas
önskar flickor i gymnasieskolan inflytande i större utsträckning än pojkar. I
årskurs 7–9 finns motsvarande könsskillnad bara vid frågan om inflytande över
läxor och prov. Däremot finns det inga könsskillnader avseende i vilken utsträckning eleverna upplever att de faktiskt kan vara med och påverka.
Över tid visar attitydundersökningarna att det skett en positiv utveckling
avseende de äldre elevernas möjligheter att vara med och påverka olika före-
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teelser. Den största förändringen rör läxor och prov vilket en betydligt större
andel elever idag jämfört med 1993 anser att de kan vara med och bestämma
om. Skillnaden mellan åren är 28 procentenheter. Även avseende vilka regler
som ska gälla i skolan och vad eleverna ska lära sig i olika ämnen har det skett
en stor förändring jämfört med 1993, där 25 respektive 21 procentenheter fler
anser att de har möjlighet att påverka.
Tabell 5.1	Andel elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan i procent som år 1993–2009 vill
respektive anser sig kunna vara med och bestämma väldigt mycket eller ganska
mycket.
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Kan vara med och bestämma

-93

-97

-00

-03

-06

-09

-93

-97

-00

-03

-06

-09

–

–

–

–

78

76

–

–

–

–

68

63

Arbetssätt

78

82

80

79

71

73

42

60

58

57

58

60

Läxor och prov

68

67

70

76

72

73

21

26

43

44

44

49

Lära sig i
olika ämnen

65

72

73

72

60

62

25

34

35

37

44

46

Regler

54

66

58

58

45

44

15

21

19

24

33

40

Läromedel

62

43

48

49

30

30

8

13

14

14

17

17

Vem arbeta med

De äldre elevernas vilja till inflytande har minskat jämfört med 2003 års
undersökning. Detta gäller samtliga frågeområden som fanns med vid båda
omgångarna. Däremot är viljan oförändrad jämfört med undersökningen
2006. Den största minskningen vad gäller viljan till inflytande är om eleverna
vill vara med och bestämma om vilka läromedel som används. Minskningen
mellan 2003 och 2009 är 19 procentenheter. Läromedel har i de flesta under
sökningarna varit ett område som eleverna varken vill eller kan påverka i
någon större utsträckning.
Lärarna om elevernas delaktighet, inflytande och ansvarstagande
De demokratiska principer som läroplanerna anger handlar inte bara om att
kunna påverka och att känna sig delaktig. De handlar dessutom om att ta
ansvar. I flera kursplaner står det också att skolan ska sträva efter att utveckla
elevernas förmåga att ta eget ansvar för sitt lärande.
Drygt hälften av lärarna tycker att den egna skolan lyckas med att utveckla
elevernas delaktighet och inflytande. Framför allt lärare som undervisar elever
i årskurs 1–6 tycker att deras skola lyckas med detta. Lärare som undervisar
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i årskurs 7–9 är den lärargrupp som i minst utsträckning bedömer att skolan
lyckas utveckla elevernas delaktighet och inflytande. Nästan sex av tio lärare
tycker att deras skola lyckas utveckla elevernas förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande. Även vid denna fråga bedömer lärare som undervisar
yngre elever att skolan lyckas i större utsträckning än lärare som undervisar
äldre elever.
Lärarnas inflytande
Nio av tio lärare anser att de i stor utsträckning kan vara med och bestämma
om vilka läromedel de ska använda. Tre av fyra anser även att de kan vara med
och bestämma om vilka normer och regler som ska gälla i skolan. En betydligt
mindre andel av lärarna tycker att de kan vara med och bestämma om hur skolan ska använda sina resurser, elevers möjligheter att få extra stöd och storleken
på klasser/undervisningsgrupper.
Lärare som undervisar i de lägre årskurserna har i vissa frågor ett större inflytande än lärare med äldre elever. Den största skillnaden finns mellan lärarna
som huvudsakligen undervisar i årskurs 1–3 där 86 procent svarar att de kan
vara med och bestämma om normer och regler på skolan och gymnasielärarna
där motsvarande andel är 66 procent. När det gäller skolans resursanvändning
uppger 45 procent av lärarna i årskurs 1–6 att de kan vara med och bestämma
jämfört med 36 procent bland lärarna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan.
Jämfört med 2003 års undersökning kan man framför allt se en ökning i
andelen lärare som anser att de kan vara med och bestämma om normer och
regler i skolan samt elevers möjligheter till extra stöd. Denna ökning har till
största delen skett bland lärare i gymnasieskolan. Andelen lärare i gymnasieskolan som anser att de i stor utsträckning kan vara med och bestämma om
normer och regler har ökat från 42 till 66 procent mellan 2003 och 2009.
Motsvarande andel som anser att de kan vara med och bestämma om elevernas
möjligheter att få extra stöd har ökat från 32 till 46 procent.
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Diagram 5.3 	Lärarnas inflytande i skolan. Andel lärare i procent som år 2003–2009 svarat
att de väldigt mycket eller ganska mycket kan vara med och bestämma om
nedanstående. Fördelat på undersökningsår.
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Sammanfattning
Elevernas och lärarnas bedömningar av sina möjligheter att påverka olika delar
i skolan baseras på deras subjektiva upplevelser, vilka bland annat påverkas av
deras anspråk och förväntningar.
En majoritet av såväl yngre som äldre elever tycker att de kan vara med och
bestämma om vem eller vilka de ska arbeta med samt hur de ska arbeta med
olika skoluppgifter, till exempel enskilt eller tillsammans med andra. De yngre
eleverna uppger att de har minst möjligheter till inflytande rörande skolmaten,
vem de ska sitta bredvid och vilka regler som ska gälla på skolan. Bland de äldre eleverna rapporteras lägst inflytande avseende läromedel och skolans regler.
Andelen äldre elever som tycker att de har inflytande har ökat markant på
alla undersökta områden sedan 1993. I likhet med tidigare attitydundersökningar visar även denna mätning att andelen äldre elever som vill kunna påverka olika delar i skolan är större än andelen som upplever att de faktiskt kan
påverka dessa. Samtidigt har andelen som vill kunna påverka minskat jämfört
med 2003 års undersökning.
Det är vanligare att gymnasieelever jämfört med elever i årskurs 7–9 upp
lever att de kan påverka arbetssätt, läxor och prov samt vem de ska arbeta med.
Vidare vill flickorna i gymnasieskolan vara med och påverka i större utsträckning än pojkarna, däremot finns det inga könsskillnader avseende möjlig
heterna att kunna påverka. Bland de yngre eleverna finns i stort sett ingen
könsskillnad i elevernas svar.
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De flesta lärare, nio av tio, anser att de har inflytande över vilka läromedel som
ska användas. Däremot är det få lärare som anser att de har inflytande över
undervisningsgruppernas storlek. Jämfört med 2003 har andelen lärare med
inflytande över skolans normer och regler samt om extra stöd till elever ökat.
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Eleverna om sina lärare
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6. Eleverna om sina lärare
I 1994 års läroplan fastställs att lärarna ska stimulera och stödja inte enbart
elevernas kunskapsutveckling utan även deras emotionella, sociala, kommunikativa och motoriska utveckling. Läraren ska organisera och genomföra arbetet
så att alla elever utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att
använda hela sin förmåga.
Relationen mellan elever och lärare
Eleverna trivs bra med sina lärare
En viktig del av kvaliteten i skolans miljö är hur man trivs med de människor
man har omkring sig. Majoriteten av såväl de yngre som de äldre eleverna trivs
bra med lärarna på skolan. I likhet med de tidigare undersökningarna är det få
elever som anger att de trivs dåligt med sina lärare, omkring 3 procent.
Bland de äldre eleverna har andelen som uppger att de trivs bra med sina
lärare ökat sedan 1993. Framför allt har andelen som trivs mycket bra ökat
över tid. För eleverna i årskurs 7–9 har andelen som trivs mycket bra ökat från
19 till 44 procent och för eleverna i gymnasieskolan från 18 till 52 procent.
Andelen gymnasieelever som trivs mycket bra med sina lärare har därmed i det
närmaste tredubblats jämfört med för 16 år sedan. Bland de yngre eleverna har
andelen som trivs bra med lärarna, nästan nio av tio, varit stabil sedan 2003 då
frågan först ställdes.
Diagram 6.1 	Andel elever i procent som år 1993–2009 svarat att de trivs mycket bra eller
ganska bra med lärarna. Fördelat på årskurs/skolform och undersökningsår.
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Elever i årskurs 7–9

Gymnasieelever

Den goda relationen mellan elever och lärare bekräftas av lärarnas svar. En
mycket stor andel av lärarna (94 procent) uppger att de trivs mycket eller
ganska bra med eleverna på skolan, ett resultat som varit i stort sett oförändrat genom åren. En lika stor andel anser att de oftast bemöts med respekt av
eleverna.
En majoritet av eleverna kan anförtro problem till sina lärare
En indikation på vilket förtroende eleverna har för sina lärare är i vilken utsträckning eleverna känner att de kan vända sig till lärarna med problem.
Bland eleverna i årskurs 4–6 upplever drygt sju av tio att de skulle kunna prata
med alla eller de flesta av sina lärare om de får problem som har med skolan
att göra. Andelen är oförändrad jämfört med 2006 då frågan ställdes för första
gången. Nästan nio av tio svarar att de kan vända sig till åtminstone någon av
lärarna på skolan. 4 procent av de yngre eleverna anger att de inte kan vända
sig till någon lärare med problem i skolan.
Av de äldre eleverna upplever åtta av tio att de skulle ha lätt att vända sig till
någon av sina lärare om de får problem som har med skolan att göra. En av tio
anser att det skulle vara svårt. Förtroendet för lärarna har ökat hos eleverna i
årskurs 7–9 och i gymnasieskolan jämfört med de första attitydmätningarna.
Sju av tio av de äldre eleverna svarar att de skulle ha lätt att vända sig till
elevvårdspersonal som skolsköterska eller skolkurator vid en problemsituation
i skolan. I både årskurs 7–9 och i gymnasieskolan upplever 17 procent att de
skulle ha svårt att vända sig till elevvårdspersonal.
Tabell 6.1

”Om du får problem som har med skolan att göra – hur lätt eller svårt skulle
du ha att vända dig till någon i skolan?” Andel äldre elever i procent som år
1993–2009 svarat mycket lätt eller ganska lätt, fördelat på skolform.
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Gymnasieelever

-93

-97

-00

-03

-06

-09

-93

-97

-00

-03

-06

-09

Någon av dina lärare

50

64

71

76

78

74

51

65

69

82

81

84

Elevvårdspersonal

67

73

69

75

73

69

61

67

69

75

72

69

Eleverna om lärarnas undervisning
I likhet med Skolverkets tidigare attitydundersökningar har eleverna fått svara
på frågor som belyser deras syn på lärarnas förhållningssätt och förmågor inom
olika områden.
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De flesta lärare lär ut bra
En majoritet av eleverna är nöjda med lärarnas undervisning. Av eleverna i
grundskolans årskurs 4–6 tycker 87 procent att alla eller de flesta av lärarna
undervisar eller lär ut bra. De äldre eleverna är nästan lika nöjda, 79 procent
anser att alla eller de flesta lärare undervisar bra. Andelen elever i grundskolans
senare år och i gymnasieskolan som tycker att flertalet lärare undervisar bra är
oförändrad sedan 2006 men har ökat sedan 1993. Bland de yngre eleverna är
andelen oförändrad jämfört med 2003 då frågan först ställdes.
Elevernas över lag positiva bild bekräftas av lärarna. När lärarna skattar sin
egen förmåga att ge kunskaper och färdigheter i det egna ämnet anser nästan
samtliga att de lyckas bra. En lägre andel, sju av tio lärare, anser att de lyckas
utgå ifrån varje enskild elevs behov i lärandet.
De flesta lärare ger eleverna nya utmaningar
Såväl grundskolans som gymnasieskolans läroplan betonar att läraren ska
organisera och genomföra arbetet så att eleven successivt får fler och större
självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar. Läroplanerna anger också att
läraren ska stimulera eleverna att använda och utveckla hela sin förmåga.
En majoritet av de äldre eleverna anser att alla eller de flesta av lärarna ger
dem nya utmaningar så att de hela tiden utvecklas. Gymnasieeleverna upplever
i något mindre utsträckning än eleverna i grundskolans senare år att de utmanas i skolarbetet, 68 jämfört med 75 procent anser att de får nya utmaningar
av flertalet lärare. 16 procent av de äldre eleverna anser dock att få eller inga
lärare lyckas utmana dem kontinuerligt.
Forskning visar att lärares förväntningar har betydelse för elevernas prestationer.9 En majoritet av de äldre eleverna upplever också att alla eller de flesta
lärare tror på dem och deras förmåga att lära sig. Andelen elever som tycker
att flertalet av lärarna har denna inställning har ökat sedan år 2000, från 75
till 86 procent bland eleverna i årskurs 7–9 och från 67 till 83 procent bland
gymnasieeleverna.

9

Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt.
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Tabell 6.2	Andel elever i procent som har svarat på nedanstående frågor om sina lärare.
Fördelat på årskurs/skolform. Andel elever som svarat vet inte redovisas ej
Alla eller de
flesta lärare

Ungefär hälften
av lärarna

Några få
lärare

Inga
lärare

Åk Åk
Åk Åk
Åk Åk
Åk Åk
4–6 7–9 Gymn 4–6 7–9 Gymn 4–6 7–9 Gymn 4–6 7–9 Gymn
Tycker du att lärarna
undervisar bra?

87

81

77

7

11

15

4

7

9

1

0

0

Ger lärarna dig nya
utmaningar så att du
hela tiden utvecklas?

–

75

68

–

9

13

–

12

14

–

2

4

Tycker du att lärarna
tror på dig och din
förmåga att lära?

–

86

83

–

6

8

–

6

6

–

1

1

Har lärarna förmåga
att engagera dig och
skapa intresse?*

56

69

65

12

15

18

19

14

15

7

2

1

–

88

83

–

6

9

–

5

6

–

1

2

83

82

77

8

10

15

5

7

6

2

1

2

Ger lärarna dig det stöd
och den hjälp du behöver
i skolarbetet?
Är lärarna bra på att
förklara när du inte
förstår?

* De yngre eleverna fick besvara frågan: ”Kan lärarna få dig att bli intresserad av ett ämne?”.

Lärarna förmår inte engagera alla elever
I perspektivet av ett livslångt lärande har skolan en viktig uppgift att motivera
och ge barn och ungdomar lust till fortsatt lärande. Det som eleverna fort
farande är minst nöjda med är dock lärarnas förmåga att engagera och skapa
intresse. Två av tre elever i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan tycker att alla
eller de flesta av lärarna lyckas engagera dem i skolarbetet. 17 procent anser
däremot att få eller inga lärare lever upp till detta. Av eleverna i årskurs 4–6
anser drygt hälften (56 procent) att alla eller de flesta lärarna kan få dem intresserade av ett ämne medan en av fyra svarar att få eller inga lärare har den
förmågan.
Andelen gymnasieelever som anser att lärarna förmår engagera och skapa
intresse för skolarbetet har ökat över tid. I 2009 års mätning svarar 69 procent
att alla eller de flesta lärare lyckas skapa intresse jämfört med 44 procent år
2000. Bland eleverna i årskurs 7–9 har andelen ökat med 10 procentenheter
under samma tidsperiod medan eleverna i årskurs 4–6 i något mindre utsträckning än tidigare anser att lärarna förmår att intressera dem för skolans ämnen.
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Tabell 6.3	Andel elever i procent som år 2000–2009 svarat att alla eller de flesta lärare
har förmåga att skapa intresse. Fördelat på årskurs/skolform.
Elever i årskurs 4–6

Elever i årskurs 7–9

Gymnasieelever

2000

–

55

44

2003

66

66

55

2006

58

71

59

2009

56

69

65

De yngre eleverna fick frågan: ”Kan lärarna få dig att bli intresserad av ett ämne?” medan de äldre eleverna fick frågan:
”Har lärarna förmåga att engagera dig och skapa intresse?”

Trots att frågor och svarsalternativ inte är direkt jämförbara med dem som
ställs till eleverna ger resultaten en indikation om att lärarna har en mer positiv
syn på undervisningen när det gäller att väcka intresse. Nio av tio lärare anser
att de lyckas mycket eller ganska bra med att väcka intresse och engagemang
hos eleverna.
En av tio elever i årskurs 4–6 får sällan beröm, stöd och uppmuntran
När de äldre eleverna tillfrågas om sina lärares förmåga att ge stöd anger 85
procent att alla eller de flesta lärare ger dem det stöd och den hjälp de behöver
i skolarbetet. Åtta av tio elever i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan tycker också
att alla eller de flesta lärare är bra på förklara när de inte förstår. Pojkar anser
i något större utsträckning än flickor att samtliga lärare är bra på att förklara
samt att ge det stöd och den hjälp som behövs.
Bland de yngre eleverna är flertalet positiva till det stöd som deras närmaste
lärare, till exempel klassföreståndaren, ger dem. Nästan sju av tio av eleverna
i årskurs 4–6 svarar att de ofta ber sin lärare om hjälp när de behöver det och
lika många anger att de också får hjälp vid behov. Därtill tycker hälften att
deras lärare ofta stödjer och uppmuntrar dem och fyra av tio att de ofta får
beröm av sin lärare för skolarbetet. En inte obetydlig andel, en av tio, tycker
dock att deras lärare sällan eller aldrig ger dem beröm, stöd och uppmuntran.
Resultaten är oförändrade jämfört med de två föregående undersökningarna.
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Tabell 6.4	Andel elever i årskurs 4–6 i procent som har svarat på nedanstående frågor om
den lärare de oftast har.
Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

Brukar du be din lärare om
hjälp när du behöver det?

67

29

4

1

Brukar du få hjälp av din
lärare när du behöver det?

71

25

3

1

Tycker du att din lärare
stödjer och uppmuntrar dig?

51

38

8

2

Brukar du få beröm av din
lärare för ditt skolarbete?

37

50

11

2

Behandlas flickor och pojkar rättvist?
I läroplanerna anges att skolan aktivt ska främja kvinnors och mäns lika rätt
och möjligheter. Gemensamt för både yngre och äldre elever är att majoriteten, omkring åtta av tio, upplever att alla eller de flesta av lärarna på skolan
behandlar flickor och pojkar rättvist. Resultatet är oförändrat sedan 2003 då
frågan först ställdes. Det är vanligare att elever i grundskolan än i gymnasie
skolan upplever att få eller inga lärare lever upp till detta. I grundskolans
årskurs 4–6 anser fler pojkar än flickor att få eller inga lärare behandlar flickor
och pojkar rättvist, 19 jämfört med 10 procent. I övrigt finns inga skillnader
mellan könen i de yngre elevernas svar. Bland de äldre eleverna finns inga
skillnader mellan könen.
Tabell 6.5

”Behandlar lärarna flickor och pojkar rättvist?” Andel elever i procent,
fördelat på årskurs/skolform.

Alla eller de
flesta lärare

Ungefär hälften
av lärarna

Några få lärare

Inga lärare

Åk
4–6

Åk
7–9

Gymn

Åk
4–6

Åk
7–9

Gymn

Åk
4–6

Åk
7–9

Gymn

Åk
4–6

Åk
7–9

Gymn

75

84

81

6

6

6

10

7

4

5

2

1

Andel som svarat vet inte redovisas ej.

Lärarna har fått ta ställning till i vilken utsträckning deras skola lyckas verka
för jämställdhet. Sex av tio lärare tycker att skolan i ganska eller mycket stor
utsträckning lyckas med att verka för jämställdhet. Tre av tio anser att skolan i
varken stor eller liten utsträckning lyckas med detta. Lärarna har också bedömt
hur de själva tycker att de klarar av att ge flickor och pojkar lika goda möjlig-
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heter. Nästan nio av tio lärare anser att de lyckas mycket eller ganska bra med
att ge eleverna lika möjligheter oavsett kön.
Sammanfattning
Enligt de äldre eleverna har relationen mellan lärare och elever utvecklats i positiv riktning sedan 1993. Omkring nio av tio bland såväl de yngre som äldre
eleverna trivs bra med sina lärare. De äldre eleverna trivs bättre med sina lärare
idag än tidigare och framför allt har andelen som trivs mycket bra ökat kraftigt. I gymnasieskolan har andelen elever som trivs mycket bra med sina lärare
ökat från 18 till 52 procent sedan 1993. Även förtroendet för lärarna har ökat.
Vid problem som har med skolan att göra menar nio av tio bland de yngre
eleverna och åtta av tio bland de äldre att de skulle kunna vända sig till någon
av sina lärare.
Eleverna är över lag nöjda med lärarnas undervisning. Närmare nio av tio
elever i årskurs 4–6 anser att alla eller de flesta lärarna är bra på att lära ut.
Bland eleverna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan är andelen något lägre, åtta
av tio.
Eleverna är mindre nöjda med lärarnas förmåga att väcka intresse. Omkring
två av tre äldre elever anser att de flesta lärare kan engagera dem och skapa intresse. Andelen har dock ökat sedan år 2000 då hälften svarade detta. Bland de
yngre eleverna anser drygt hälften att de flesta lärare kan få dem intresserade av
ett ämne medan en av fyra tycker att få eller inga lärare lyckas med detta.
De flesta bland de yngre eleverna upplever att de får hjälp, stöd och uppmuntran av sin närmaste lärare. Men en inte obetydlig andel, en av tio, tycker
att deras lärare sällan eller aldrig ger dem beröm, stöd och uppmuntran.
Lärarna bekräftar elevernas bild om en huvudsakligen god relation mellan
elever och lärare. De flesta lärare anser också att de lyckas väl med sin undervisning i skolan.
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Sociala relationer
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7. Sociala relationer
I grundskolans läroplan beskrivs personlig trygghet och självkänsla som något
som grundläggs i hemmet men som även skolan har en viktig roll i. Vidare ska
varje elev, enligt både grund- och gymnasieskolans läroplaner, möta respekt för
sin person och sitt arbete. I april 2006 kom barn- och elevskyddslagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.
Sedan 2009 finns bestämmelser om diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling i diskrimineringslagen och i skollagen kap 14 a. Skolan ska bedriva
ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och förebygga och åtgärda
alla former av kränkande behandling. Varje skola ska även årligen upprätta en
plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Trivsel, trygghet och respekt
De flesta trivs i skolan
De allra flesta elever trivs i den skola de går. Elevernas trivsel i skolan och med
andra elever är ett av de mest stabila resultaten i Skolverkets attitydmätningar.
Fler än nio av tio elever i grundskolans senare år och i gymnasieskolan svarar att de trivs mycket eller ganska bra, och drygt hälften uppger att de trivs
mycket bra. Även om andelen som trivs är stor är det fortfarande 3 procent av
de äldre eleverna som svarar att de trivs ganska eller mycket dåligt i sin skola.
Tabell 7.1

Andel elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan i procent som år 1993–2009
svarat att de trivs mycket bra eller ganska bra i sin skola och med andra elever.
1993

1997

2000

2003

2006

2009

Trivs bra i sin skola

90

88

85

89

93

93

Trivs bra med andra elever

95

93

93

93

95

96

Eleverna i årskurs 4–6 har inte besvarat någon fråga om huruvida de trivs i sin
skola, däremot anger fler än nio av tio att de trivs mycket eller ganska bra med
andra elever. En procent anger att de trivs ganska dåligt med de andra eleverna. Bland lärarna är det en större andel som svarar att de trivs med eleverna
än i den skola de arbetar i, 94 jämfört med 89 procent.
En majoritet av eleverna tycker att det är roligt att gå till skolan, drygt
hälften av de äldre eleverna svarar att det alltid eller oftast är roligt. De yngre
eleverna har besvarat samma fråga men med en annan svarsskala. Bland dessa
är det sju av tio som varje dag eller minst en gång i veckan upplever det som
roligt att gå till skolan. Av de yngre eleverna är det en större andel elever med
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utländsk bakgrund som varje dag tycker att det är roligt att gå till skolan. Motsvarande skillnad finns inte bland de äldre eleverna. Däremot tycker flickor i
gymnasieskolan i större utsträckning än pojkar att det alltid eller oftast är roligt
att gå till skolan, 68 respektive 57 procent. För såväl yngre som äldre elever är
det 15 procent som sällan eller aldrig tycker att det är roligt att gå till skolan.
Raster uppskattas mer av pojkar än flickor
En inte obetydlig del av skoldagen består av raster och håltimmar. De yngre
eleverna har tagit ställning till hur roliga de tycker att rasterna är. Drygt åtta av
tio elever upplever rasterna som roliga och 7 procent tycker att de är tråkiga.
Pojkar tycker i större utsträckning än flickor att rasterna är mycket roliga (44
respektive 34 procent). Av de yngre eleverna svarar 3 procent att de känner sig
rädda på rasterna minst en gång i månaden, varav en procent känner sig rädda
varje dag.
Bland de äldre eleverna är det nio av tio som svarar att de trivs mycket eller
ganska bra på raster och håltimmar. Detta kan jämföras med den nästan lika
stora andelen (85 procent) som uppger att de trivs med skolarbetet. Skillnaden
är större om man tittar på hur många som svarar att de trivs mycket bra vilket
33 procent gör med skolarbetet och 63 procent med raster och håltimmar.
Bland de äldre eleverna finns inga skillnader mellan könen.
Äldre elever känner sig tryggare än yngre
Av gymnasieeleverna och de äldre grundskoleeleverna är det 95 procent som
alltid eller oftast känner sig trygga i skolan. En lika stor andel svarar att de
sällan eller aldrig är rädda där. En procent av de äldre eleverna känner sig alltid eller oftast rädda i skolan och 2 procent svarar att de sällan eller aldrig är
trygga där.
Bland eleverna i årskurs 4–6 är det åtta av tio som alltid eller oftast känner
sig trygga i skolan. Nio av tio svarar att de sällan eller aldrig är rädda i skolan.
En procent av eleverna i årskurs 4–6, vilket motsvarar ungefär 2 800 elever,
uppger att de aldrig känner sig trygga i skolan. En lika stor andel känner sig
rädda i skolan varje dag.
Pojkar i grundskolan känner sig trygga i något större utsträckning än flickor.
I årskurs 7–9 svarar pojkar i större utsträckning än flickor att de alltid känner
sig trygga i skolan (74 respektive 62 procent) samt att de aldrig är rädda där
(84 respektive 73 procent). Liknande könsskillnader finns även i årskurs 4–6
där 76 procent av pojkarna jämfört med 67 procent av flickorna svarar att
de aldrig känner sig rädda i skolan. Motsvarande könsskillnader finns inte i
gymnasieskolan.
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Eleverna i årskurs 4–6 har även svarat på frågor om vem man är rädd för i
skolan, lärare eller andra elever. Det är lika vanligt att de yngre eleverna är
rädda för andra elever som att de är rädda för en eller flera lärare. En av fem
av de yngre eleverna har svarat att de är rädda för en eller flera lärare.
Elever och lärare upplever att de bemöts med respekt
Ett annat mått på trivsel och den sociala miljön i skolan är huruvida elever och
lärare bemöter varandra med respekt. De äldre eleverna har besvarat frågan i
de fyra senaste undersökningarna med ett allt positivare resultat. 2009 är det
89 procent av eleverna som anser att elever och lärare bemöter varandra med
respekt på den egna skolan, vilket är en ökning från 70 procent år 2000. Liksom tidigare år anger gymnasieelever i större utsträckning än grundskoleelever
att de och lärarna bemöter varandra respektfullt. Flickor i grundskolan är den
grupp som i störst utsträckning anger brister i bemötandet. Var femte flicka
menar att elever och lärare inte bemöter varandra med respekt på deras skola.
Tabell 7.2

”Elever och lärare bemöter varandra med respekt på din skola.” Andel äldre
elever i procent som svarat att påståendet stämmer mycket bra eller ganska
bra, fördelat på skolform och kön.

Elever i årskurs 7–9
Pojkar
Flickor
88

78

Gymnasieelever
Pojkar

Flickor

94

93

Lärarna bekräftar skillnaden i uppfattningar mellan grund- och gymnasieeleverna då 76 procent av grundskollärarna jämfört med 87 procent av gymnasielärarna upplever att eleverna bemöter varandra med respekt. De allra flesta lärare (95 procent) menar att de själva för det mesta bemöts respektfullt av eleverna, ett förhållande som har varit stabilt sedan 1997. Lärarna tillfrågades även
om relationen till elevernas föräldrar. Oberoende av elevernas ålder svarar runt
97 procent av lärarna att föräldrar för det mesta bemöter dem med respekt.
Klotter och skadegörelse vanligast i åk 7–9
Ytterligare en indikator på skolklimatet är i vilken utsträckning det förekommer klotter och skadegörelse. Även inom detta område tycks miljön vara
bättre i gymnasieskolorna. Drygt hälften av eleverna i årskurs 7–9 svarar att
klotter och skadegörelse ofta förekommer på deras skola, motsvarande andel
bland gymnasieeleverna är en fjärdedel. Lärarna bekräftar elevernas bild om
att problemen är mest utbredda i årskurs 7–9. Nästan hälften av lärarna i
dessa årskurser upplever regelbundet problem med klotter och skadegörelse.
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Motsvarande andel för lärare med såväl yngre som äldre elever är en fjärdedel.
Mönstret är oförändrat jämfört med 2006 då frågan ställdes för första gången.
Mobbning och kränkande behandling
I läroplanerna fastslås att verksamheten på skolan ska präglas av omsorg om
den enskilde individens välbefinnande och utveckling. Ingen ska utsättas för
mobbning i skolan och tendenser till trakasserier och kränkande behandling
ska aktivt motverkas. Attitydundersökningen visar att trots att en överväldigande majoritet av eleverna trivs i skolan och känner sig trygga där finns det i
alla årskurser och skolformer elever som upplever sig mobbade eller på andra
sätt kränkta och illa behandlade.
Även om de inte själva blir mobbade uppger många elever att mobbning
förekommer på deras skola. Av grundskolans äldre elever är det 30 procent
som upplever att mobbning ofta eller ibland förekommer på skolan, mot
svarande andel i gymnasieskolan är betydligt mindre, 12 procent. Lärarna
bekräftar bilden att mobbning är vanligare i grundskolans senare år jämfört
med i gymnasieskolan. Samtidigt anger lärarna i betydligt större utsträckning
än eleverna att mobbning förekommer.
Tabell 7.3

Förekomst av mobbning i skolan. Andel elever och lärare i procent, fördelat på
årskurs/skolform.

Hur ofta förekommer det
mobbning på skolan?

Elever

Lärare

Åk 7–9

Gymn

Åk 1–3

Åk 4–6

Åk 7–9

Gymn

Ofta eller ibland

30

12

38

47

64

26

Nästan aldrig/aldrig

25

45

15

10

6

18

Andel som svarat sällan eller vet inte redovisas ej.
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Upplevelsen av hur vanligt det är med mobbning på skolan har inte förändrats
mycket jämfört med hur det såg ut 2006, däremot har andelen som anger att
det förekommer våld på skolan minskat. Andelen äldre elever som anger att
våld aldrig eller nästan aldrig förekommer på deras skola har ökat från 45 till
54 procent. Skillnaderna är stora mellan årskurs 7–9 och gymnasieskolan, 38
respektive 68 procent menar att våld inte förekommer på deras skola. Bland
lärarna är det en större andel än bland eleverna som anger att våld förekommer
på skolan. Även här har andelen dock minskat sedan mätningen 2006. Hälften
av gymnasielärarna och en fjärdedel av lärarna i årskurs 7–9 uppger att våld
nästan aldrig eller aldrig förekommer på deras skola. I grundskolans tidigare år
är motsvarande andel runt var tredje lärare.
Mobbning bland yngre elever
6 procent av eleverna i årskurs 4–6, motsvarande ungefär 17 000 elever, känner sig mobbade av andra elever minst en gång i månaden. Av dessa känner sig
hälften, 3 procent eller ungefär 8 600 elever, mobbade varje vecka.
Andelen yngre elever som upplever sig mobbade är oförändrad jämfört med
2006. Visserligen svarade då 8 procent att de var mobbade minst en gång i
månaden varav 4 procent varje vecka, men minskningen är inte statistiskt säkerställd utan kan vara slumpmässig.10 I 2003 års undersökning kunde frågan
om mobbning bara besvaras med ja eller nej, 4 procent av eleverna uppgav då
att de kände sig mobbade. Det finns inga skillnader mellan hur olika elevgrupper svarat på frågan om de känner sig mobbade.
Mobbning bland äldre elever
Mobbning är vanligare i årskurs 7–9 där 6 procent av eleverna känner sig
mobbade eller trakasserade av andra elever jämfört med 2 procent i gymnasie
skolan.11 Tillsammans motsvarar detta cirka 28 000 elever i Sverige. Samman
lagt upplever 4 procent av de äldre eleverna att de mobbas av andra elever.
Andelen är oförändrad sedan 1993 även om andelssiffrorna varierat mellan
2 och 4 procent.
De elever som svarat att de känner sig mobbade har även angett hur
ofta mobbningen förekommer. Av de elever som känner sig mobbade och
trakasserade av andra elever utsätts drygt hälften minst en gång i veckan för
mobbning.

10
11

Se vidare om statistisk signifikans och konfidensintervall i kapitlet Om undersökningen.
Förtydligande om begreppet trakasserad. Se kapitlet Om undersökningens genomförande, Definitioner.
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Kränkande behandling
I undersökningen ställs några frågor om olika typer av kränkande behandling
som elever kan bli utsatta för av andra elever i skolan: att bli oskyldigt anklagad, att bli retad, att bli utesluten och att bli slagen. De äldre eleverna tog även
ställning till kränkningar i elektronisk form via SMS, MSN, MMS, mail och
chat.
Minst en gång i veckan känner 7–8 procent av de yngre eleverna sig oskyldigt anklagade av andra elever och en lika stor andel känner sig retade av andra
elever. Att ingen vill vara tillsammans med dem upplever 5 procent av eleverna
minst en gång i veckan. Nästan lika många svarar att andra elever slår dem
eller gör dem illa på något annat sätt minst en gång i veckan. Vid 2003 och
2006 års undersökningar var det en större andel flickor än pojkar i årskurs 4–6
som svarade att de aldrig blir utsatta för att någon slår dem eller på annat sätt
gör dem illa. 2009 finns inte denna skillnad och inte heller några skillnader i
övrigt avseende kön eller svensk/utländsk bakgrund.
Andelen yngre elever som upplever att de utsätts för någon form av kränkande behandling från andra elever är oförändrad sedan 2006 års mätning.
Sammantaget upplever 15 procent att andra elever kränker dem minst en gång
i veckan på ett eller flera av de sätt som attitydundersökningen frågar om. Tre
av tio upplever detta minst en gång i månaden.
Tabell 7.4

Förekomst av kränkande behandling i skolan. Andel elever i procent, fördelat på
årskurs/skolform.
Minst en gång
i veckan

Varje dag
Hur ofta brukar du vara med
om följande saker i skolan?

Aldrig

Åk Åk
Åk Åk
Åk Åk
4–6 7–9 Gymn 4–6 7–9 Gymn 4–6 7–9 Gymn

Att andra elever anklagar dig
för saker som du inte gjort
eller sådant du inte kan rå för

2

1

0

6

3

2

41

63

80

Att andra elever visar att de inte
gillar dig på något vis, t.ex. genom
att reta, viska eller skämta om dig

2

1

1

5

3

1

58

74

83

Att ingen vill vara med dig

2

1

1

3

1

1

69

88

92

Att någon eller några elever slår dig
eller gör dig illa på något annat sätt

1

0

0

2

1

0

77

93

97

Att andra elever kränker dig genom
t.ex. SMS, MSN, MMS, mail och chat

–

0

0

–

0

1

–

90

95

Andel som svarat minst en gång i månaden eller mer sällan redovisas ej.
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Även för de äldre eleverna är den vanligaste typen av kränkningar att uppleva
sig oskyldigt anklagad eller att andra elever visar sitt avståndstagande genom
att retas, viska och skämta. Detta är något som 5 procent av eleverna i årskurs
7–9 och 2 procent av gymnasieeleverna upplever minst en gång i veckan.
Kränkningar via någon form av elektroniskt medium, till exempel SMS,
mail och chat är mindre vanligt men något som 10 procent av de äldre grundskoleeleverna och 5 procent av gymnasieeleverna har varit med om. Fysiskt
våld är den minst förekommande kränkningen men ändå något som 7 procent
av grundskoleeleverna och 2 procent av gymnasieeleverna har upplevt.
Sammantaget upplever 9 procent av eleverna i årskurs 7–9 och 4 procent av
gymnasieeleverna att de varje vecka utsätts för någon form av kränkning från
andra elever. Två respektive en av tio upplever detta varje månad. Andelarna är
oförändrade sedan 2006.
Elever som känner sig mobbade eller trakasserade av sina lärare
Det förekommer att elever upplever sig mobbade av sina lärare. Av de yngre
eleverna är det 2 procent som minst en gång i veckan känner sig mobbade av
sina lärare. En större andel känner sig ibland illa eller orättvist behandlade, 14
procent av eleverna i årskurs 4–6 uppger att de känner sig orättvist behandlade
av lärare eller andra vuxna i skolan minst en gång i månaden varav 6 procent
minst en gång i veckan. Förhållandena är oförändrade jämfört med 2006.
Av eleverna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan känner sig 3 procent mobbade eller trakasserade av någon lärare. Andelen är oförändrad sedan 1997. Av
dem som upplever sig mobbade anger en majoritet att trakasserierna förekommer minst en gång i veckan. Liksom bland de yngre eleverna är det vanligare
att uppleva sig orättvist behandlad. 15 procent av de äldre eleverna uppger att
de ofta känner sig orättvist behandlade av lärare eller andra vuxna i skolan.
Flickor i årskurs 7–9 är den grupp där störst andel, två av tio, ofta känner sig
orättvist och illa behandlade av lärare eller andra vuxna. Motsvarande andel
bland pojkarna i gymnasieskolan är en av tio.
Var femte lärare har utsatts för våld, hot eller trakasserier
Även lärare upplever våld och trakasserier i skolan. Under det senaste året har
var femte lärare utsatts för våld, hot eller trakasserier på sin arbetsplats. En
större andel grundskollärare (22 procent) jämfört med gymnasielärare (13 procent) är drabbade. Det vanligaste är att det är elever som står för trakasserierna
men det förekommer även att lärare känner sig utsatta av kollegor och föräldrar. Lärare med en lång yrkeserfarenhet, 26 år eller mer, upplever sig hotade
och utsatta i något mindre utsträckning. Andelen utsatta lärare är i stort sett
oförändrad sedan 1997.
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Diagram 7.1

Procent
100

”Har du under det senaste året blivit utsatt för våld, hot eller trakasserier
på din arbetsplats?” Andel lärare i procent, fördelat på årskurs/skolform.

Nej

90

Ja, av elever

Ja, av personal

Ja, av föräldrar

Ja, totalt
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40
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0

Lärare i åk 1–3

Lärare i åk 4–6

Lärare i åk 7–9

Lärare i gymnasieskolan

Arbetet med att motverka mobbning och kränkande behandling
I skollagen fastslås att alla som verkar inom skolan aktivt ska motverka trakasserier och förtryck. Frågor om skolans arbete med att motverka mobbning och
kränkande behandling har ställts i alla Skolverkets attitydundersökningar och
svaren från såväl elever som lärare visar på en positiv trend. 1993 tyckte hälften
av de äldre eleverna och två av tre lärare att deras skola gjorde mycket för att
förhindra mobbning och annan kränkande behandling. År 2009 instämmer
åtta av tio elever och nio av tio lärare i påståendet. Av de äldre eleverna är det 3
procent som svarar att det stämmer mycket dåligt att skolan arbetar aktivt med
frågan. Motsvarande andel bland lärarna är en procent.
Tabell 7.5

”På din skola arbetar man aktivt för att motverka mobbning och annan
kränkande behandling”. Andel äldre elever och lärare i procent som år
1993–2009 svarat att påståendet stämmer mycket bra eller ganska bra.
1993

1997

2000

2003

2006

2009

Elever i årskurs 7–9
och gymnasieskolan

50

52

59

75

79

78

Lärare

67

71

79

80

90

91

Enligt både lärare och elever tycks arbetet mot mobbning och kränkande
behandling vara mer utbrett i grundskolan jämfört med i gymnasieskolan.
Mobbning och olika former av trakasserier bland elever och lärare är också
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vanligare i grundskolan. Trots att en större andel elever och lärare upplever att
skolan arbetar aktivt för att motverka mobbning har varken andelen mobbade
elever eller andelen trakasserade lärare minskat under perioden. Den nya lagen
mot diskriminering som trädde i kraft 2006 tycks inte heller ha påverkat svarsmönstret.
Av de yngre eleverna i årskurs 4–6 är det runt hälften som menar att lärare
och elever alltid eller oftast hjälps åt att se till att ingen blir mobbad eller illa
behandlad på den egna skolan. De allra yngsta eleverna har den mest positiva
bilden, 57 procent av eleverna i årskurs 4 jämfört med 35 procent i årskurs
6 upplever att lärare och elever alltid eller oftast hjälps åt med att motverka
mobbning. En inte obetydlig andel, 15 procent, svarar att dessa insatser sällan
eller aldrig förekommer på deras skola. Mönstret är oförändrat jämfört med
2006.
Lärarnas kompetens för att motverka mobbning
Ett aktivt och målmedvetet arbete för att motverka mobbning och andra
kränkningar förutsätter kunskap. Lärarna har fått ta ställning till i vilken utsträckning de själva anser sig ha tillräckligt med kunskap och kompetens för
denna uppgift. Av hela lärargruppen svarar åtta av tio att de har tillräcklig
kunskap och kompetens för att aktivt kunna motverka mobbning och annan
kränkande behandling. Det är stora skillnader beroende på vilka elevgrupper
läraren arbetar med. Nio av tio lärare i årskurs 1–3 anger att de har tillräcklig
kunskap och kompetens i frågan medan motsvarande andel bland gymnasielärarna är sju av tio. Resultaten har förbättrats aningen sedan 2006 och mer
markant jämfört med 2003 då sju av tio grundskollärare och knappt sex av tio
gymnasielärare ansåg sig ha tillräcklig kunskap inom detta område.

Sammanfattning
Nästan alla elever trivs på sin skola och med andra elever. De flesta tycker även
att det är roligt att gå till skolan, känner sig trygga där och trivs med både skolarbetet och rasterna. En stor majoritet av de äldre eleverna, nästan nio av tio,
menar också att lärare och elever bemöter varandra med respekt. Denna andel
har ökat under 2000-talet och bekräftas av lärarna. Men även om andelen
elever som trivs är hög är det fortfarande 1–2 procent som svarar att de trivs
ganska eller mycket dåligt på sin skola eller med andra elever. 15 procent av
såväl de yngre som äldre eleverna tycker sällan eller aldrig att det är roligt att gå
till skolan.
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Det är vanligare att elever i årskurs 4–6 känner sig otrygga och rädda i skolan
jämfört med de äldre eleverna. Även när det gäller olika former av kränkande
behandlig är det vanligare att yngre än äldre elever känner sig utsatta. Nära var
tionde elev i årskurs 4–6 känner sig oskyldigt anklagad av andra elever varje
vecka och en lika stor andel upplever att andra elever visar avståndstagande
genom att retas, viska och skämta om dem. Motsvarande a ndelar för de äldre
grundskole- och gymnasieeleverna är 3 procent.
Andelen elever som känner sig mobbade har varit konstant sedan början av
nittiotalet. 4 procent av de äldre eleverna känner sig mobbade av andra elever
men andelen är större i årskurs 7–9 (6 procent) jämfört med i gymnasieskolan
(2 procent). Bland de yngre eleverna är det 6 procent som känner sig mobbade av andra elever minst en gång i månaden varav hälften upplever det varje
vecka. I alla elevgrupper finns även en mindre andel som känner sig mobbade
av sina lärare.
Förekomsten av mobbning bekräftar mönstret av ett generellt tuffare
klimat i grundskolan jämfört med i gymnasieskolan. Det är större andelar av
både elever och lärare i grundskolan som rapporterar om mobbning, kränkningar, otrygghet, rädsla och brist på ett respektfullt bemötande jämfört med i
gymnasieskolan.
Även lärare hotas och trakasseras i skolan. I grundskolan uppger 22 procent
av lärarna att de under det senaste året har blivit utsatta för våld, hot eller
trakasserier på sin arbetsplats, motsvarande andel bland gymnasielärarna är
13 procent. Det vanligaste är att elever står för trakasserierna men det förekommer även att lärare känner sig utsatta av föräldrar och kollegor.
Åtta av tio elever och nio av tio lärare anger att man arbetar aktivt för att
motverka mobbning och annan kränkande behandling på deras skola. Andelarna är oförändrade jämfört med 2006 men har ökat betydligt sedan 1993.
Bland de yngre eleverna är det runt hälften som menar att elever och lärare oftast hjälps åt för att se till att ingen blir mobbad på deras skola. Trots att både
elever och lärare menar att insatserna ökat har varken andelen mobbade elever
eller andelen lärare som utsatts för våld, hot eller trakasserier minskat märkbart
under perioden.
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Lärarna om sitt arbete
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8. Lärarna om sitt arbete
I detta kapitel presenteras lärarnas syn på sitt arbete och förutsättningar för sin
yrkesutövning. Hur trivs lärarna med sitt arbete? Vad anser man om elevernas
engagemang och förkunskaper och hur ser man på den egna kompetensen?
Lärarna trivs bäst med elever och kollegor
De flesta lärare trivs bra i den skola de arbetar i och nästan hälften svarar att de
trivs mycket bra. Andelen lärare som trivs i skolan har varit stabil sedan 1993
med undantag för mätningen 1997 då andelen var något lägre. Drygt nio av
tio lärare upplever också att det alltid eller oftast känns meningsfullt att gå till
arbetet. Fortfarande uppger dock 5 procent av lärarna att de trivs ganska eller
mycket dåligt i skolan, vilket är ett oförändrat resultat jämfört med de tidigare
mätningarna. Det finns inga skillnader mellan lärare verksamma i olika skolformer eller årskurser.
Allra bäst trivs lärarna med eleverna och kollegorna vilket också de tidigare
undersökningarna visat. Drygt nio av tio lärare trivs bra med eleverna. 58
procent trivs mycket bra, denna andel har dock minskat något jämfört med
mätningarna 2003, 2000 och 1993 då motsvarande andel var mellan 64 och
70 procent. De lärare som arbetar med de yngsta eleverna trivs bäst. Sju av tio
lärare i årskurs 1–3 jämfört med hälften av lärarna i årskurs 7–9 svarar att de
trivs mycket bra med eleverna.
Tabell 8.1

”Hur trivs du...?” Andel lärare i procent som år 1993–2009 svarat mycket bra
eller ganska bra.
1993

1997

2000

2003

2006

2009

… i skolan du arbetar i?

87

81

85

87

86

89

... med eleverna?

97

94

95

95

93

94

… med dina kollegor?

91

86

90

91

89

92

... med skolledningen?

68

56

64

68

64

67

Drygt nio av tio lärare trivs bra med sina kollegor och över hälften trivs mycket
bra. 2 procent har svarat att de trivs dåligt med sina kollegor och elever.
Relationen till skolledningen
Lärarna trivs betydligt sämre med skolledningen än med sina kollegor. Mindre
än 70 procent trivs bra med skolledningen medan 16 procent trivs mycket
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e ller ganska dåligt. De lärare som inte trivs med skolledningen trivs också
sämre på skolan generellt, 60 procent trivs bra jämfört med 96 procent av dem
som uppskattar ledningen.
Att som lärare kritisera förhållanden på den egna skolan är inte alltid oproblematiskt. Mer än var tredje lärare upplever att skolledningen inte är öppen
för kritiska synpunkter från lärarna. Nästan tre av tio lärare menar också att
framförd kritik kan komma att drabba dem själva. Andelen har varit stabil
sedan 1997, med undantag för 2003 då två av tio lärare befarade personliga
konsekvenser. Precis som i de tidigare mätningarna är det förhållandevis
många som svarar vet inte på frågan (mellan 11 och 18 procent i de olika
mätningarna).
Lärarna har även tagit ställning till om de känner sig illa behandlade eller
motarbetade av skolledningen. Två av tio lärare upplever att skolledningen ofta
eller ibland behandlar dem illa eller motarbetar dem. Resultatet är oförändrat
jämfört med 2006 då frågan ställdes för första gången. Lärare som känner sig
illa behandlade av ledningen känner sig oftare illa behandlade även av kollegor. Hur relationen med skolledningen fungerar kan även påverka känslan av
meningsfullhet i arbetet. De lärare som aldrig känner sig motarbetade av ledningen upplever i högre grad att det alltid eller oftast känns meningsfullt att gå
till arbetet jämfört med dem som ofta eller ibland känner sig motarbetade.
Tabell 8.2	Andel lärare i procent som svarat att de känner sig illa behandlade eller
motarbetade av skolledningen respektive kollegor.
Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

Skolledningen

3

17

26

52

Kollegor

1

11

28

60

Andel som svarar vet inte redovisas ej.

Var tredje lärare har övervägt att byta yrke eller arbetsplats
Var tredje lärare har under det senaste året allvarligt övervägt att byta yrke
och en lika stor andel att byta arbetsplats. Var femte lärare har övervägt både
byte av yrke och arbetsplats. Det finns en markant skillnad avseende hur länge
läraren arbetat. Bland lärare med högst 10 års yrkeserfarenhet har fyra av tio
övervägt att byta yrke jämfört med två av tio bland lärare med längre yrkes
erfarenhet. Mönstret är detsamma när det gäller byte av arbetsplats.
Lärare som huvudsakligen undervisar i grundskolans årskurs 1–3 har i
mindre utsträckning än lärare i årskurs 7–9 övervägt att byta yrke. Annars är
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andelarna lika stora oavsett vilken skolform eller vilka årskurser läraren arbetar
i. Andelen lärare som övervägt en ny arbetsplats är oförändrad jämfört med
2006 men har ökat jämfört med 2000 och 2003 års undersökningar då runt
var femte lärare angav detta. Andelen som övervägt att byta yrke har däremot
varit relativt stabil.
De lärare som svarar att de allvarligt övervägt att byta yrke trivs i mindre
utsträckning med såväl den egna skolan, eleverna, kollegorna och framför allt
skolledningen. Hälften av dem som har övervägt att byta yrke trivs med skolledningen. Motsvarande andel bland de lärare som inte övervägt byta yrke är
tre av fyra. Gruppen är även överrepresenterad när det gäller att uppleva sig
motarbetad av skolledningen. Av dem som allvarligt övervägt att byta yrke
anger var tredje att de ofta eller ibland känner sig motarbetade av skolledningen jämfört med 13 procent av dem som inte övervägt att byta yrke. Samma
mönster återfinns för lärare som övervägt att byta arbetsplats under det senaste
året. Dessa lärare är dessutom överrepresenterade när det gäller att känna sig
motarbetade eller illa behandlade av kollegor.
Förutsättningar för yrkesutövning
I likhet med tidigare attitydundersökningar har lärarna tagit ställning till ett
antal förutsättningar för sin undervisning. Områdena rör bland annat klass
storlek, undervisningsmaterial och elevernas möjligheter att få extra stöd.
Bättre tillgång till lokaler, undervisningsmaterial och utrustning
Lärarna har blivit mer nöjda med tillgången till ändamålsenliga lokaler,
undervisningsmaterial och teknisk utrustning sedan år 2000. Två tredjedelar
av lärarna anser att tillgången till lokaler är mycket eller ganska bra jämfört
med drygt hälften för nio år sedan. Drygt hälften är också nöjda med tillgången till undervisningsmaterial och teknisk utrustning. Precis som i de tidigare
undersökningarna är det en större andel gymnasielärare än grundskollärare
som tycker att undervisningsmaterialen är bra, 63 jämfört med 51 procent.
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Tabell 8.3

”Vad tycker du om följande förutsättningar för din undervisning?” Andel lärare
i procent som år 2000–2009 svarat mycket bra eller ganska bra respektive
ganska dåligt eller mycket dåligt.
Mycket bra eller
ganska bra

Ganska dåligt eller
mycket dåligt

2000

2003

2006

2009

2000

2003

2006

2009

Tillgång till ändamålsenliga
lokaler

53

55

61

65

32

31

21

19

Tillgång till undervisnings
material och teknisk
utrustning

46

48

55

55

31

31

24

24

Storlek på klasser/
undervisningsgrupper

43

50

61

62

39

34

25

21

Elevernas möjlighet att få
extra stöd om det behövs

26

38

44

47

56

40

34

33

Elevernas intresse
och engagemang

64

65

71

71

15

14

13

11

Elevernas förkunskaper

32

31

40

39

33

33

28

29

Bibliotek

64

62

63

65

22

23

18

17

Andel som svarat varken bra eller dåligt eller vet inte redovisas ej.

Fler nöjda med storleken på undervisningsgrupperna
En majoritet av lärarna i både grundskolan och gymnasieskolan anser att
storleken på klasserna/undervisningsgrupperna de undervisar i är mycket eller
ganska bra. Lärarna har sedan attitydmätningen 2000 successivt blivit alltmer
nöjda med undervisningsgruppernas storlek. Fortfarande är dock två av tio
lärare missnöjda med storleken på undervisningsgrupperna.
En majoritet om två tredjedelar av lärarna anser att den klass eller undervisningsgrupp som de oftast undervisar i är lagom stor. Andelen som tycker att
gruppen är lagom har ökat från 56 till 67 procent sedan 2003 då frågan först
ställdes. Tre av tio lärare tycker att gruppen är för stor, en procent att den är
för liten. Gymnasielärare på studieinriktade program är mer missnöjda med
undervisningsgruppernas storlek än lärare på yrkesinriktade program, 38 jämfört med 19 procent anser att klassen de oftast undervisar i är allt för stor.
Elevers möjligheter till stöd mindre bra
Elevernas möjligheter till extra stöd varierar mellan skolorna. Framför allt i
grundskolan är många lärare kritiska, 42 procent anser att elevernas möjligheter till extra stöd på deras skola är bra och 33 procent att de är ganska eller
mycket dåliga. Motsvarande andelar bland gymnasielärarna är 58 respektive 24
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procent. Sammantaget har dock andelen lärare som anser att möjligheterna till
extra stöd fungerar bra ökat successivt sedan 1997, från 23 till 47 procent.
Tillgång till elevvårdspersonal, speciallärare och vikarier
Det är vanligare att gymnasielärare än grundskollärare är nöjda med skolans
tillgång till elevvårdspersonal i form av skolsköterska, kurator och psykolog.
Tre av fyra gymnasielärare tycker att tillgången är bra jämfört med drygt hälften av grundskollärarna. Gymnasielärare är också något mer nöjda än grundskollärare med skolans tillgång till speciallärare och specialpedagoger, 57 jämfört med 45 procent anser att tillgången är mycket eller ganska bra.
Betydligt färre lärare är nöjda med skolans tillgång till vikarier. Endast tre
av tio lärare anser att skolans tillgång till vikarier är mycket eller ganska bra
medan drygt fyra av tio bedömer att tillgången är dålig. Resultatet är oförändrat jämfört med 2006 års undersökning. Det är framför allt lärare i gymnasieskolan som är missnöjda med tillgången till vikarier. Nästan sex av tio gymnasielärare anser att skolans tillgång till vikarier är dålig jämfört med fyra av tio
grundskollärare.
Värt att notera är att resultaten inte säger något om den faktiska tillgången
på stödresurser och vikarier utan om i vilken utsträckning tillgången upplevs
som tillräcklig i förhållande till de behov som finns.
Eleverna är mest engagerade i årskurs 1–3
Sju av tio lärare tycker att elevernas intresse och engagemang är mycket eller
ganska bra. Andelen är oförändrad sedan föregående mätning men har ökat
något jämfört med undersökningarna 2000 och 2003. Andelen lärare som är
nöjda med elevernas intresse och engagemang minskar dock ju äldre elever
läraren undervisar. Av lärarna som undervisar i grundskolans årskurs 1–3
tycker 87 procent att elevernas engagemang är mycket eller ganska bra jämfört
med 69 procent av lärarna i årskurs 7–9. Det är vanligare att gymnasielärare
som undervisar på studieinriktade program är nöjda med elevernas engagemang jämfört med lärare på yrkesinriktade program.
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Diagram 8.1

Procent
100
90

”Vad tycker du om följande förutsättningar för din undervisning?” Andel lärare
i procent som svarat mycket bra eller ganska bra för respektive påstående.
Fördelat på skolform, årskurs och typ av gymnasieprogram.

Elevernas intresse och engagemang

Elevernas förkunskaper

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Årskurs 1–3

Årskurs 4–6

Årskurs 7–9

Gymnasieskola,
studieinriktat

Gymnasieskola,
yrkesinriktat

Lärarna är kritiska till elevernas förkunskaper
Lärarna är ofta missnöjda med elevernas förkunskaper. Tre av tio lärare anser
att elevernas förkunskaper är ganska eller mycket dåliga medan fyra av tio
anser att de är bra. 5 procent av lärarna anser att elevernas förkunskaper är
mycket bra. Andelen lärare som är nöjda med elevernas förkunskaper har dock
ökat något jämfört med attitydundersökningarna 2000 och 2003 då endast tre
av tio ansåg att förkunskaperna var bra.
På samma sätt som med elevernas intresse minskar andelen lärare som är
nöjda med elevernas förkunskaper ju äldre elever de undervisar. I grundskolans
årskurs 1–3 anser 61 procent av lärarna att elevernas förkunskaper är bra jämfört med 36 procent av dem som undervisar i grundskolans senare år. Bland
lärarna som undervisar på studieinriktade gymnasieprogram anser en tredjedel
att elevernas förkunskaper är bra och en lika stor andel att de är dåliga. Lärare
på yrkesinriktade program är än mer kritiska. Över hälften av dessa lärare
menar att de kunskaper eleverna har med sig från grundskolan är ganska eller
mycket dåliga. Bara 16 procent anser att eleverna har goda förkunskaper när
de kommer till de yrkesinriktade programmen i gymnasieskolan.
Elevernas förkunskaper är en angelägen fråga även vid universitet och högskolor. I en rapport från Högskoleverket om förkunskaper och krav i högre utbildning beskriver lärarna att studenternas förkunskaper har förändrats under
senare år, ofta till det sämre. Det som framför allt betonas är att spridningen
mellan olika elevgruppers förkunskaper har ökat. Enligt lärarna i studien har
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skillnaderna ökat mellan vilka kunskaper högpresterande och lågpresterande
elever har med sig från gymnasieskolan. Elevgruppen med otillräckliga för
kunskaper beskrivs också ha ökat under senare år.12
Lärarna om sin egen kompetens
Internationell forskning visar att det framför allt är lärarens ämnesdidaktiska
kunskap, dvs. förmågan att undervisa i ett visst ämne, som är av central
betydelse för elevernas resultat.13 Lärarna i attitydundersökningen har själva
uppskattat vilken kunskap och kompetens de har inom olika områden.
Nästan samtliga lärare anser att de har tillräcklig ämneskunskap
Nästan alla lärare tycker att de har tillräcklig kunskap och kompetens i de
ämnen de undervisar i. Nio av tio anser även att de har tillräcklig kompetens i
metodik och didaktik. Andelarna är oförändrade jämfört med föregående attidydmätning men har ökat sedan 2000 och 2003. Lärare med längre erfarenhet
av yrket bedömer i större utsträckning än lärare med kortare erfarenhet att de
har tillräckliga ämneskunskaper och förmåga att lära ut. 97 procent av lärarna
som har undervisat i 26 år eller längre anser att de har tillräcklig kunskap och
kompetens att lära ut jämfört med 84 procent av dem som har högst 10 år i
läraryrket.
Om man skiljer mellan lärare som har svarat att de i mycket hög respektive
hög grad anser att de har tillräckliga kunskaper visar det sig att gymnasielärare
har en högre tilltro till sina ämneskunskaper jämfört med lärare i grundskolan. Bland gymnasielärarna anser över hälften att de i mycket hög grad har
tillräckliga ämneskunskaper jämfört med knappt tre av tio som undervisar i
grundskolans årskurs 1–6. Det finns ingen skillnad mellan hur de olika lärargrupperna bedömer sin kompetens inom metodik och didaktik.

12
13

Högskoleverket (2009) Förkunskaper och krav i högre utbildning. Rapport 2009:16 R.
Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt.
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Tabell 8.4

”Anser du att du har tillräcklig kunskap och kompetens...?” Andel lärare i
procent som år 2000–2009 svarat ”ja, i mycket hög grad” eller ”ja, i hög grad”.
2000

2003

2006

2009

I det ämne/de ämnen som du undervisar i

87

87

96

96

I metodik och didaktik

84

82

90

90

För att kunna upptäcka elever
i behov av särskilt stöd

–

79

82

84

För att kunna stödja elever
i behov av särskilt stöd

–

46

56

59

För att använda datorer i arbetet

49

59

59

72

För att kunna arbeta med elever med
olika social och kulturell bakgrund

50

60

61

66

Bättre på att upptäcka stödbehov än på att ge stöd
Lärarna anser att de är bättre på att upptäcka elever i behov av särskilt stöd än
på att ge eleverna det stöd de behöver. Drygt åtta av tio lärare anger att de kan
identifiera elever i behov av särskilt stöd. En betydligt lägre andel, sex av tio,
anser att de har kunskap och kompetens att själva stödja dessa elever. Sedan
undersökningen 2003 har dock andelen som anser att de kan stödja elever i
behov av särskilt stöd ökat med 13 procentenheter. Även andelen lärare som
anger att de kan identifiera elever med stödbehov har ökat något.
Lärare som huvudsakligen undervisar i grundskolan tycker i större utsträckning än lärare i gymnasieskolan att de kan upptäcka och stödja elever i behov
av särskilt stöd. Framför allt anser lärare som undervisar i grundskolans årskurs
1–6 att de har kompetens att ge eleverna extra stöd vid behov. I likhet med
tidigare undersökningar har lärares yrkeserfarenhet en betydelse för hur man
svarar. Lärare med lång yrkeserfarenhet anger oftare än lärare med kort yrkeserfarenhet att de har förmåga att både upptäcka och stödja elever i behov av
särskilt stöd.
Lärarnas datorkompetens har ökat
Lärarna har besvarat frågan om kompetens att använda datorer med ett allt
mer positivt resultat sedan frågan först ställdes 1997. Över sju av tio anser att
de har tillräckliga kunskaper för att använda datorer i arbetet, motsvarande andel för tolv år sedan var fem av tio. Bland grundskollärarna har andelen som är
förtrogna med datorer ökat med 14 procentenheter sedan föregående mätning.
Lärare som är yngre än 45 år skattar sin datorkompetens högre än äldre lärare.
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Lärarna tycker att de lyckas bra med kunskapsförmedlingen
Lärarna har även fått bedöma hur de tycker att de lyckas med sin undervisning
i olika avseenden. Nästan samtliga lärare tycker att de lyckas bra med att ge
eleverna kunskaper i de ämnen de undervisar i. Andelen har ökat något sedan
år 2000. Framför allt har andelen lärare som anser att de lyckas mycket bra
med att ge eleverna kunskaper i sina ämnen ökat betydligt, från 17 till 43 procent. Det finns inga skillnader mellan hur lärare i grundskolans olika årskurser
och gymnasieskolan svarar.
Nio av tio lärare anser att de lyckas väcka intresse och engagemang hos
eleverna. Även här har andelen lärare som anser att de lyckas mycket bra ökat
sedan år 2000, från 14 till 28 procent. Lärarna är mindre nöjda med hur väl de
lyckas med att utgå från varje enskild elevs behov i lärandet. Över tid har dock
andelen lärare som anser att de lyckas med detta ökat. År 2009 svarar 73 procent att de lyckas mycket eller ganska bra med att utgå från varje enskild elevs
behov jämfört med 56 procent år 2000.
Det är en mycket liten andel, omkring en procent, som anser att de lyckas
ganska eller mycket dåligt med att ge eleverna kunskaper, väcka intresse, tillvarata synpunkter och ge pojkar och flickor lika goda möjligheter. Nästan en av
tio lärare tycker att de lyckas dåligt med att utgå ifrån varje enskild elevs behov
i lärandet.
Tabell 8.5

”Hur tycker du att du lyckas med följande i ditt arbete med eleverna?” Andel
lärare i procent som år 2000–2009 svarat mycket bra eller ganska bra.
2000

2003

2006

2009

Ge elever kunskaper i ditt/dina ämnen

89

93

95

96

Väcka intresse och engagemang hos eleverna

81

83

88

89

Utgå från varje enskild elevs behov i lärandet

56

62

70

73

Ge flickor och pojkar lika goda möjligheter

83

85

87

90

Ta tillvara på elevernas erfarenheter
och synpunkter

75

79

84

85

Sammanfattning
I likhet med de tidigare attitydmätningarna visar denna undersökning att de
flesta lärare, nio av tio, trivs bra i den skola de arbetar i. Allra bäst trivs lärarna
med eleverna och kollegorna. Betydligt färre, knappt två av tre lärare, anger att
de trivs bra med skolledningen. Trots att de allra flesta lärare trivs bra i skolan
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har var tredje lärare under det senaste året allvarligt övervägt att byta yrke och
en lika stor andel att byta arbetsplats.
Lärarna har i flera fall blivit mer nöjda med förutsättningarna för sin yrkes
utövning. En större andel lärare är idag nöjda med klasstorlekarna och tillgången till ändamålsenliga lokaler och undervisningsmaterial jämfört med år
2000. År 2009 ansåg 62 procent av lärarna att storleken på undervisnings
grupperna var bra jämfört med 43 procent år 2000.
Sju av tio lärare är nöjda med elevernas intresse och engagemang, fyra av tio
med deras förkunskaper. Ju äldre elever lärarna undervisar desto mindre nöjda
är de med elevernas engagemang och förkunskaper. I grundskolans årskurs 1–3
anser 61 procent att elevernas förkunskaper är bra jämfört med 36 procent av
lärarna som undervisar i årskurs 7–9. I gymnasieskolan är lärare som undervisar på yrkesinriktade program mer kritiska än sina kollegor på studieinriktade
program, 16 jämfört med 32 procent menar att elevernas förkunskaper är bra.
De allra flesta lärare anser att deras egna ämneskunskaper är tillräckliga
och nästan lika många instämmer i att de har tillräcklig kompetens i metodik
och didaktik. När det gäller kunskap kring särskilt stöd är det betydligt fler
lärare som uppger att de har tillräcklig kompetens för att upptäcka elever med
stödbehov än att själva stödja dessa elever, 84 jämfört med 59 procent. Tiden i
yrket har betydelse för hur lärarna beskriver sin kompetens. Lärare med längre
yrkeserfarenhet anser i större utsträckning än lärare som arbetat mindre än 10
år att de har goda ämneskunskaper, är bra på att lära ut och att de både kan
upptäcka och stödja elever i behov av särskilt stöd.
De allra flesta lärare tycker att de lyckas bra i sitt arbete med eleverna. Andelen som tycker att de lyckas mycket eller ganska bra har ökat sedan år 2000
inom ett flertal viktiga områden. Både i grundskolan och i gymnasieskolan har
andelen lärare som tycker att de lyckas mycket bra med att ge eleverna kunskaper i de egna ämnena ökat.
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Lärarna om den
svenska skolan
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9. Lärarna om den svenska skolan
Den mål- och resultatstyrda skolan är ett uttryck för ansvarsfördelningen
mellan staten, huvudmännen och de professionella i skolan. Genom att i lärooch kursplaner ange mål och förväntat resultat ställer staten krav på utbildningens kvalitet och likvärdighet. Hur målen ska uppnås, dvs. val av innehåll
och metod, avgörs av skola och lärare.
Styrdokumentens betydelse
Läroplaner och kursplaner är nationellt utformade dokument som utgör
bindande förordningar. Läroplanerna ska tillsammans med skollagen styra
verksamheten i skolan medan kursplanerna anger målen för undervisningen
i varje enskilt ämne. Kvalitetsredovisningen och skolans arbetsplan är lokala
dokument som skolorna är skyldiga att upprätta. Därutöver kan bland annat
nationella betygskriterier, nationella prov och programmål i gymnasieskolan ha
betydelse för lärarnas arbete.
Läroplan, kursplaner och nationella betygskriterier har stor betydelse
De flesta lärare, nio av tio, anser att läroplanen har en ganska eller mycket
stor betydelse för deras arbete i skolan. Resultatet är oförändrat sedan 1993.
Grundskollärare ger i större utsträckning än gymnasielärare uttryck för att
läroplanen har mycket stor betydelse, 47 respektive 33 procent. De nationella
kursplanerna är lika viktiga för grundskollärarna som för gymnasielärarna.
Inom båda skolformerna anger 85 procent av lärarna att kursplanerna har stor
betydelse för deras arbete och närmare hälften att de har mycket stor betydelse.
Jämfört med 2006 har andelen grundskollärare som svarar att kursplanerna
har en mycket stor betydelse ökat från 28 till 46 procent.
För många lärare som undervisar i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan har
de nationella betygskriterierna en stor betydelse. Nio av tio bland dessa lärare
uppger att betygskriterierna har en mycket eller ganska stor betydelse för deras
arbete och hälften anser att de har en mycket stor betydelse.
I gymnasieskolan finns programmål som beskriver varje g ymnasieprogram
och vad eleverna ska kunna efter fullföljd utbildning. Nästan åtta av tio
gymnasielärare upplever att dessa mål är ganska eller mycket viktiga för deras
arbete.
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Tabell 9.1

”Vilken betydelse har följande för ditt arbete i skolan?” Andel lärare i procent
som år 1993–2009 svarat mycket stor eller ganska stor.

Läroplanen
Nationella kursplaner
Skolans arbetsplan

1993

1997

2000

2003

2006

2009

84

86

83

84

86

87

–

–

–

–

77

85

67

75

77

77

74

69

Skolans kvalitetsredovisning

–

–

–

–

–

50

Nationella betygskriterier1

–

79

87

87

87

89

Programmål2

–

–

81

81

78

77

–

52

64

66

80

86

Nationella prov/kursprov

3

	Endast lärare som huvudsakligen undervisar i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan. 1997, 2000 och 2003 var
frågeformuleringen ”betygskriterier”.

1

	Endast lärare i gymnasieskolan.

2

	Endast lärare som undervisar i ämnen där nationella prov/kursprov ingår. 1997, 2000 och 2003 var frågeformuleringen
”nationella prov”.

3

De nationella proven har fått en ökad betydelse. Frågan har endast besvarats av
de lärare som undervisar i ämnen där nationella prov eller kursprov används.
Sedan frågan började ställas 1997 har andelen lärare som anger att de nationella proven har stor betydelse ökat från 52 till 86 procent. Andelen som anger
att proven har en mycket stor betydelse för deras arbete har ökat från 10 till 36
procent.
Skolans arbetsplan och kvalitetsredovisning har en mindre betydelse enligt
lärarna. Hälften av lärarna anger att skolans kvalitetsredovisning har stor betydelse för deras arbete. Skolans arbetsplan har en större betydelse bland lärare i
grundskolan jämfört med bland lärare i gymnasieskolan, 75 respektive 52 procent anser att arbetsplanen har stor betydelse för deras arbete.
Förtroende för skola och politiker
Lärarna har fått ta ställning till vilket förtroende de har för den svenska skolan
och för olika beslutsfattare inom skolan. Lärarnas svar på frågorna om förtroende för skola och politiker visar att ju längre bort verksamheten är från den
tillfrågades vardag desto mindre är förtroendet. Undantaget är politiker på
kommunnivå som har ett påfallande lågt förtroende inom lärarkåren.
Störst förtroende för den egna skolformen
Sex av tio lärare uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för den
svenska grundskolan i sin helhet. Lärare som själva arbetar i grundskolan har
större förtroende för verksamheten jämfört med gymnasielärare, 67 respek-
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tive 38 procent anger att de har stort förtroende för grundskolan. Var fjärde
gymnasielärare uppger att de har ett ganska eller mycket litet förtroende för
grundskolan som helhet. Förtroendet för gymnasieskolan är något lägre än
det för grundskolan. 57 procent av gymnasielärarna och 41 procent av grundskollärarna svarar att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för den
svenska gymnasieskolan. Tre av tio grundskollärare svarar att de inte vet vilket
förtroende de har för gymnasieskolan.
Tiden i läraryrket har betydelse när det gäller lärarnas förtroende för gymnasieskolan. Bland lärare som har arbetat upp till 10 år har hälften ett mycket
eller ganska stort förtroende för gymnasieskolan, medan motsvarande andel
bland dem som har arbetat mer än 25 år är fyra av tio.
Tabell 9.2

”Vilket förtroende har du för följande?” Andel lärare i procent som år 2000–
2009 svarat att de har mycket stort eller ganska stort förtroende respektive
ganska litet eller mycket litet förtroende för följande.
Mycket stort eller
ganska stort

Ganska litet eller
mycket litet

2000

2003

2006

2009

Grundskolan

53

60

53

59

20

14

17

14

Gymnasieskolan

39

43

40

45

16

12

10

9

Skolpolitiker på kommunal nivå

5

6

8

8

75

68

57

58

Skolpolitiker på riksnivå

4

8

9

14

69

62

52

47

15

21

28

39

39

33

26

18

–

–

–

30

–

–

–

19

Skolverket
Skolinspektionen

2000 2003 2006 2009

Andel som svarat varken stort eller litet och vet inte redovisas ej.

Förtroendet för skolpolitiker är lågt
Lärarnas förtroende för skolpolitiker är mycket lågt både när det gäller kommunal nivå och riksnivå. Nästan sex av tio lärare har ett ganska eller mycket
litet förtroende för skolpolitiker på kommunal nivå och bara 8 procent har
ett ganska eller mycket stort förtroende. Detta ska ses i ljuset av att det är de
kommunala skolpolitikerna som är direkt ansvariga för skolverksamheten i
kommunerna. Likaså är förtroendet för skolpolitiker på riksnivå lågt. N
 ästan
hälften av lärarna svarar att de har litet förtroende medan 14 procent har
mycket eller ganska stort förtroende. Vid jämförelse med tidigare undersökningar framgår dock att förtroendet för framför allt skolpolitiker på riksnivå
har ökat mellan 2000 och 2009 och att andelen lärare som har litet förtroende
för skolpolitiker har minskat med drygt 20 procentenheter under samma tids-
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period. Även för skolpolitiker på kommunal nivå har andelen lärare med litet
förtroende minskat sedan mätningen 2000.
Förtroendet för skolmyndigheter lägst hos lärare med lång
yrkeserfarenhet
Även om lärarnas förtroende för Skolverket har ökat under de senaste tio åren
är det fortfarande färre än hälften som har ett stort förtroende för myndigheten. Andelen lärare som har ganska eller mycket stort förtroende för Skolverket
har ökat från 15 till 39 procent och andelen med lågt förtroende har successivt
minskat.
I likhet med tidigare undersökningar är det framför allt lärare med lång
yrkeserfarenhet (26 år eller mer) som har ett lågt förtroende för Skolverket,
29 jämfört med 43 procent bland lärarna med kortare erfarenhet av yrket
anger att de har ett stort förtroende.
Skolinspektionen är en ny myndighet som bildades hösten 2008 i samband
med myndighetsombildningen inom sektorn. Skolinspektionen granskar
skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola, funktioner
som tidigare låg hos Skolverket. I attitydundersökningen 2009 fick lärarna
för första gången ange vilket förtroende de har för Skolinspektionen. Tre av
tio lärare har ett mycket eller ganska stort förtroende för myndigheten. Även
här har lärare med lång yrkeserfarenhet (26 år eller mer) en något lägre tilltro
till myndigheten än lärare med kortare yrkeserfarenhet. En jämförelsevis stor
andel lärare har ingen uppfattning om Skolinspektionen, 17 procent har svarat
vet inte vilket kan jämföras med de 5 procent som inte har någon uppfattning
om Skolverket eller skolpolitiker.

Sammanfattning
De flesta lärare anger att de nationella styrdokumenten är viktiga för deras
arbete i skolan. Läroplaner och nationella kursplaner har stor betydelse för
omkring 85 procent av lärarna. Skolans arbetsplan och kvalitetsredovisning har
en mindre betydelse då sju av tio respektive fem av tio har svarat att de har stor
betydelse för deras arbete.
De nationella proven har ökat i betydelse. Av de lärare som undervisar i
ämnen eller kurser där nationella prov används har andelen som anger att proven har stor betydelse för deras arbete ökat från 52 till 86 procent sedan 1997.
Lärarnas förtroende för den svenska skolan i sin helhet, skolpolitikerna och
skolmyndigheterna har ökat något sedan frågorna först ställdes år 2000. Störst
förtroende har lärarna för den skolform de själva undervisar i. Förtroendet
för skolpolitiker såväl på kommunal- som riksnivå är fortsatt mycket lågt,
8 respektive 14 procent. Fyra av tio lärare har ett mycket eller ganska stort
förtroende för Skolverket.
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Hur lyckas skolan?
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10. Hur lyckas skolan?
Lärarna har tagit ställning till hur deras skola lyckas med ett antal av de mål
som uttrycks i läroplanerna. Bland annat har lärarna tagit ställning till hur väl
deras skola lyckas med kunskapsförmedling och med att väcka elevernas intresse för fortsatt lärande. Även eleverna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan har
besvarat frågor om hur de tycker att skolan lyckas med sitt uppdrag.
Lärarna nöjda med den egna skolans kunskapsförmedling men inte med
elevernas förkunskaper
I grundskolans läroplan anges att skolan ska sträva efter att varje elev tillägnar
sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig
och få beredskap för livet. I läroplanen för gymnasieskolan anges att skolan
ska sträva mot att varje elev i gymnasieskolan tillägnar sig goda kunskaper i de
kurser som ingår i elevens studieprogram.
Drygt åtta av tio lärare anser att den egna skolan i mycket eller ganska stor
utsträckning lyckas ge eleverna goda ämneskunskaper. Två av tio tycker att
skolan lyckas i mycket stor utsträckning. Det finns inga skillnader mellan skolformerna och resultatet är oförändrat jämfört med 2006. Av de aspekter som
lärarna har fått ta ställning till är det den egna skolans förmedling av ämneskunskaper som störst andel lärare tycker att skolan lyckas med, se tabell 10.3.
Om lärarna är nöjda med skolans kunskapsförmedling är de mindre nöjda
med elevernas förkunskaper. Endast fyra av tio lärare anser att elevernas förkunskaper är mycket eller ganska bra medan tre av tio anser att de är ganska
eller mycket dåliga. Mest kritiska är gymnasielärarna på yrkesinriktade program där en majoritet bedömer att de kunskaper eleverna har med sig från
grundskolan är undermåliga.
Tabell 10.1

”Vad tycker du om följande förutsättningar för din undervisning – elevernas
förkunskaper.” Andel lärare i procent som svarat mycket bra eller ganska bra
respektive ganska dåligt eller mycket dåligt. Fördelat på skolform, årskurs och
typ av gymnasieprogram.
Mycket bra eller ganska bra

Ganska dåligt eller mycket dåligt

Lärare årskurs 1–3

61

13

Lärare årskurs 4–6

46

22

Lärare årskurs 7–9

36

29

Lärare gymn studieinriktat

32

35

Lärare gymn yrkesinriktat

16

53

Andel som svarat varken bra eller dåligt och vet inte redovisas ej.
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En majoritet av lärarna anser att skolan lyckas förbereda inför studier
och arbete
Drygt sju av tio lärare anser att den egna skolan lyckas ge eleverna kunskaper
som förbereder för fortsatta studier. Lärarna som huvudsakligen undervisar i
årskurs 7–9 och på studieinriktade program är mest positiva, 82 respektive 89
procent anser att deras skola i mycket eller ganska stor utsträckning lyckas ge
eleverna kunskaper som förbereder för fortsatta studier. Motsvarande andel för
lärare på yrkesinriktade program är 58 procent.
Lärare på yrkesinriktade program anser däremot i större utsträckning än
lärare på studieinriktade program att deras skola förbereder eleverna för arbetsmarknaden, 74 jämfört med 60 procent anser att skolan lyckas med detta.
Diagram 10.1

”I vilken utsträckning anser du att din skola lyckas med följande?” Andel
lärare i procent som svarat att deras skola lyckas med följande i mycket stor
eller ganska stor utsträckning. Fördelat på skolform, årskurs och typ
av gymnasieprogram.

Lärare i åk 1–3

Lärare i åk 4–6

Lärare i åk 7–9
Gymnasielärare,
studieinriktat program
Gymnasielärare,
yrkesinriktat program
0
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Väcka elevernas intresse för fortsatt lärande

100
Procent

Ge eleverna kunskaper som förbereder för fortsatta studier
Ge eleverna kunskaper som förbereder för arbetsmarknaden

Idealt bidrar skolan till att få eleverna intresserade för ett fortsatt lärande.
Lärare i grundskolans tidigaste år och vid studieinriktade gymnasieprogram
är de som i störst utsträckning, runt sju av tio, menar att deras skola i mycket
eller ganska stor utsträckning lyckas väcka elevernas intresse för fortsatt lärande. Motsvarande andel bland lärarna på yrkesinriktade program är hälften.
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Sammantaget menar var fjärde lärare att skolan i varken stor eller liten utsträckning lyckas väcka elevernas intresse för fortsatt lärande. Omkring 5 procent menar att deras skola endast i liten utsträckning lyckas intressera eleverna
och en lika stor andel vet inte. Resultaten för dessa frågor är i huvudsak oförändrade jämfört med 2006 då frågorna först ställdes med dessa formuleringar.
Skolan ger kunskaper men inte alltid lust att lära mer
Majoriteten av de äldre eleverna är nöjda med de kunskaper som de fått under
skoltiden. Tre av tio är mycket nöjda med de kunskaper de hitintills tillägnat
sig i skolan och hälften är ganska nöjda. Åtta av tio tror också att de kommer
att få väldigt eller ganska mycket nytta av vad de lär sig i skolan. Samtidigt är
en av tjugo elever (5 procent) missnöjd med de kunskaper de fått och en av
tio tror att de kommer att ha liten eller ingen nytta av vad de lär sig i skolan.
Andelen elever som tror att de kommer att få nytta av det de lär sig i skolan är
oförändrad sedan 1997. Likaså är andelen elever som är nöjda med sina kunskaper oförändrad sedan den frågan först ställdes år 2006.
I likhet med lärarna är det en större andel elever som anser att skolan lyckas
med kunskapsförmedlingen än med att väcka deras lust att lära mer. Sex av
tio elever i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan anser att skolan ger dem lust att
lära mer. Två av tio anser däremot att skolan inte alls eller enbart i ganska liten
utsträckning ger dem lust att lära mer. Resultatet är oförändrat jämfört med
tidigare undersökningar.
Det är något vanligare att flickor tycker att skolan ger dem lust att lära mer.
Vidare uppger 23 procent av pojkarna att skolan i liten eller ingen utsträckning ger dem lust till fortsatt lärande jämfört med 15 procent av flickorna.
Denna könsskillnad har inte funnits vid tidigare mätningar.
Tabell 10.2	Andel elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan i procent som svarat på
nedanstående frågor.
Väldigt
mycket

Ganska
mycket

Ganska
lite

Väldigt lite/
inte alls

Hur mycket nytta tror du att du kommer
att få av det du lär dig i skolan?

37

44

7

2

Ger skolan dig lust att lära dig mer?

20

41

12

7

Andel som svarat varken mycket eller lite och vet inte redovisas ej.

102 attityder till skolan 2009

Skolan utvecklar elevernas samarbetsförmåga och självförtroende
Enligt läroplanerna för grund- och gymnasieskolan ska skolan sträva efter att
eleverna utvecklar tillit till sin egen förmåga. Eleverna ska också utveckla sin
förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra samt lära sig
att kritiskt granska fakta och förhållanden.
En majoritet av lärarna, sju av tio, anser att deras skola i mycket eller ganska
stor utsträckning lyckas utveckla elevernas samarbetsförmåga och självförtroende. Det är vanligare att lärare i årskurs 1–3 än lärare i årskurs 7–9 anser att
skolan lyckas med detta. En något mindre andel lärare, sex av tio, anser att
deras skola lyckas utveckla elevernas förmåga till kritiskt tänkande. Andelarna
är oförändrade jämfört med 2006 års mätning.
Tabell 10.3

”I vilken utsträckning anser du att din skola lyckas med följande?” Andel lärare
i procent som svarat i mycket stor eller ganska stor utsträckning respektive i
ganska liten eller mycket liten utsträckning.
Mycket stor
eller ganska
stor utsträckning

Ganska liten
eller mycket liten
utsträckning

Ge eleverna goda ämneskunskaper

83

2

Utveckla elevernas förmåga att
samarbeta med andra

73

4

Utveckla elevernas självförtroende

71

3

Utveckla elevernas förmåga att ta
ställning i etiska och moraliska frågor

63

6

Utveckla elevernas förmåga
till kritiskt tänkande

58

7

Utveckla elevernas förmåga att planera
och ta ansvar för sitt eget lärande

57

9

Utveckla elevernas delaktighet
och inflytande

55

9

Ge särskilt stöd till de elever som
har svårigheter i skolarbetet

51

19

Ge extra stimulans till
särskilt duktiga elever

34

27

Andel som svarat i varken stor eller liten utsträckning och vet inte redovisas ej.

En majoritet av lärarna anser att skolans jämställdhetsarbete fungerar
Sex av tio lärare anser att deras skola i mycket eller ganska stor utsträckning
lyckas med att verka för jämställdhet mellan könen, en andel som varit oför-
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ändrad sedan mätningen år 2000. I tidigare undersökningar har män varit
något mer positiva än kvinnor. 2009 finns det dock ingen könsskillnad i lärarnas uppfattning i frågan. Liksom tidigare år är lärarna mer positiva till sin egen
insats än till sin skolas. Nio av tio lärare anser att de själva lyckas mycket eller
ganska bra med att ge flickor och pojkar lika goda möjligheter.
Skolan lyckas mindre bra med att anpassa verksamheten till elevers
olika förutsättningar
I läroplanen för gymnasieskolan anges att varje elev ska få möjlighet att ut
vecklas efter sina förutsättningar och i grundskolans läroplan framskrivs att
undervisningen ska anpassas till varje individs förutsättningar och behov.
Det skolan i minst utsträckning lyckas med enligt lärarna är att ge extra
stimulans till särskilt duktiga elever och att ge särskilt stöd till de elever som
har svårigheter i skolarbetet. Endast var tredje lärare anser att den egna skolan
lyckas ge extra stimulans till särskilt duktiga elever medan en nästan lika stor
andel anser att skolan i ganska liten eller mycket liten utsträckning lyckas med
detta. Resultatet, som återfinns bland lärare både i grund- och gymnasieskolan
och vid både studieinriktade och yrkesinriktade gymnasieprogram, är oförändrat sedan 2006.
Hälften av lärarna anser att deras skola i mycket eller ganska stor utsträckning lyckas med att ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter i skol
arbetet medan två av tio anser att skolan inte klarar detta. Även här återfinns
resultatet i båda skolformerna och är oförändrat sedan 2006. Lärarnas svar på
en annan fråga indikerar dock att lärarna tycker att skolan över åren har blivit
bättre på att ge extra stöd. Andelen lärare som menar att elevernas möjlighet
till extra stöd vid behov är mycket eller ganska bra har ökat från 23 procent
1997 till 47 procent 2009.
Lärarna har större tilltro till sin egen förmåga än till sin skolas när det gäller
att anpassa undervisningen till elevers olika förutsättningar. Drygt sju av tio
anser att de själva lyckas bra med att utgå ifrån varje enskild elevs behov i sin
undervisning.

Sammanfattning
Det lärarna framför allt tycker att deras skola lyckas med är att ge eleverna
goda ämneskunskaper, åtta av tio lärare menar att deras skola i mycket eller
ganska stor utsträckning lyckas med detta. En nästan lika stor andel av lärarna
anser att skolan lyckas ge eleverna kunskaper som förbereder för fortsatta studier. Trots att en majoritet är nöjda med den egna skolans kunskapsförmedling
är det många som är missnöjda med elevernas förkunskaper. Endast fyra av tio
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lärare tycker att eleverna har bra förkunskaper medan tre av tio anser att elevernas förkunskaper är ganska eller mycket dåliga.
Eleverna är mer nöjda med sina kunskaper. Drygt åtta av tio elever i årskurs
7–9 och i gymnasieskolan är mycket eller ganska nöjda med de kunskaper de
hittills har tillägnat sig under skoltiden. Däremot är det en lägre andel om sex
av tio som tycker att skolan ger dem lust att lära mer.
Det lärarna i minst utsträckning tycker att skolan lyckas med är att anpassa
verksamheten till elevers olika förutsättningar. Endast tre av tio lärare upplever
att deras skola lyckas ge extra stimulans till särskilt duktiga elever och endast
hälften att skolan lyckas ge särskilt stöd till elever som har svårigheter i skolarbetet. Lärarna har dock en större tilltro till sin egen insats, drygt sju av tio
lärare anser att de i sin egen undervisning lyckas utgå ifrån varje enskild elevs
behov.
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Information om
kunskapsutveckling
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11. Information om kunskapsutveckling
Skolan ska enligt läroplanerna informera elever, men även föräldrar,14 om
bland annat mål, innehåll, arbetsformer och valmöjligheter. I kursplanerna för
respektive ämne anges dels mål att sträva mot, som anger ämnets inriktning
och innehåll, dels mål att uppnå, som anger den lägsta nivå som alla elever förväntas ha uppnått i slutet av årskurs 5 respektive årskurs 9 i grundskolan samt
efter varje avslutad kurs i gymnasieskolan.
Samtal om kunskapsutveckling mellan lärare och elever
Lärarnas kompetens för att bedöma elevernas kunskapsnivå är en nödvändig
förutsättning för alla former av diskussioner kring kunskapsutveckling. N
 ästan
alla lärare (96 procent) svarar också att de i hög eller mycket hög grad har
tillräcklig kunskap och kompetens för att bedöma elevernas kunskapsnivå. Lärarna som undervisar de yngsta eleverna är de som är minst säkra på sin kompetens. Var fjärde lärare i årskurs 1–6 anser att de i mycket hög grad har tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna bedöma elevernas kunskapsnivå,
jämfört med hälften av lärarna vid de studieinriktade gymnasieprogrammen.
En viktig del av lärarnas arbete är att tillsammans med eleverna samtala om
deras kunskapsutveckling. En majoritet av lärarna, nästan sju av tio, anser att
de lyckas bra med dessa samtal. Det finns inga skillnader mellan årskurser,
skolformer eller hur lång yrkeserfarenhet lärarna har. Var fjärde lärare svarar att
de varken lyckas bra eller dåligt med samtalen medan 5 procent anser att de
lyckas dåligt.
Drygt åtta av tio lärare som undervisar i grundskolans årskurs 7–9 och i
gymnasieskolan anser att de lyckas bra med att informera eleverna om vad de
enligt kursplanen ska lära sig i olika ämnen. Motsvarande andel bland lärarna
i årskurs 1–6 är sju av tio. Fler än åtta av tio lärare som undervisar i grundskolans senare del och i gymnasieskolan bedömer också att de lyckas bra med att
informera eleverna om vad de ska klara för att få olika betyg. Var tredje lärare
som undervisar äldre elever menar att de lyckas mycket bra med att informera
eleverna om vad de ska lära sig i olika ämnen respektive vad som krävs för att
få olika betyg. Resultatmönstret är oförändrat jämfört med 2006 då frågorna
ställdes för första gången.
Elever i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan upplever sig vara lika välinforme
rade när det gäller vad som krävs för att få olika betyg. Drygt åtta av tio svarar
att de i alla eller de flesta ämnen tydligt får reda på vad som krävs för att få
14

Föräldrar omfattar i denna text även annan vårdnadshavare.
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olika betyg. Däremot uppger gymnasieelever i något större utsträckning än
grundskoleelever att de får veta vad som är bestämt i kursplanerna att de ska
lära sig.
Tabell 11.1

Bedömning av skolans information om kursplanernas innehåll och
betygskriterier. Andel elever i procent, fördelat på skolform.

I alla eller de
flesta ämnen

I ungefär
hälften av
ämnena

I några
få ämnen

Inte i
något ämne

Åk
7–9

Gymn

Åk
7–9

Gymn

Åk
7–9

Gymn

Åk
7–9

Gymn

Får veta vad som är bestämt i
kursplanen att de ska lära sig

78

88

11

6

8

4

2

1

Får tydligt reda på vad som
krävs för att få olika betyg

84

84

6

8

7

6

2

1

Andel som svarat vet inte redovisas ej.

Eleverna har även bedömt huruvida deras lärare är tydliga med att kommunicera hur de klarar sig i olika ämnen. Det är en något större andel av eleverna i
årskurs 7–9 (85 procent) än i gymnasieskolan (78 procent) som tycker att alla
eller de flesta lärare är tydliga med att berätta hur de klarar sig i olika ämnen.
Resultatet är i huvudsak oförändrat sedan 2006 då frågan först ställdes men
andelen som anser att alla lärare är tydliga har ökat i båda skolformerna.
De yngre eleverna har också svarat på en fråga om i vilken utsträckning de
och deras lärare samtalar om kunskapsutveckling. Drygt hälften av eleverna i
årskurs 4–6 menar att de och deras lärare pratar om hur det går för dem i alla
eller de flesta ämnen. Frågan ställdes för första gången 2009 och kan ha varit
svår för en del elever att svara på, en förhållandevis stor andel har svarat vet
inte.
Tabell 11.2

”Pratar du och din lärare om hur det går för dig i ämnena?” Andel elever i
årskurs 4–6 i procent.

I alla ämnen

I de flesta
ämnen

I ungefär
hälften

I några få
ämnen

Inte i något
ämne

Vet inte

27

27

9

17

6

14
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Eleverna nöjda med utvecklingssamtal
Enligt både grundskolans och gymnasieskolans förordning ska lärare informera
eleven och dennes föräldrar om elevens skolgång. Sedan 1995 är utvecklingssamtal obligatoriska i grundskolan, vilket innebär att läraren ska träffa eleven
tillsammans med dennes föräldrar minst en gång varje termin och samtala
om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.
I utvecklingssamtalet ska eleven få göra sig hörd, få ta ansvar och ha ett inflytande över sin skolsituation och planeringen av studierna. Föräldrarna ska
få information om skolans mål och arbetets uppläggning för att därigenom
kunna ge ett bra stöd till sitt barn. Läraren å sin sida får möjlighet att ta del av
både elevens och föräldrarnas erfarenheter och synpunkter och får tillfälle att
motivera sin uppläggning av undervisningen och sin bedömning av elevens
arbete och utveckling.
De allra flesta lärare, 93 procent i grundskolan och 86 procent i gymnasieskolan, bedömer att de har tillräcklig kunskap och kompetens för att samtala
med föräldrar om elevernas kunskapsutveckling.
Eleverna är över lag nöjda med sina utvecklingssamtal. Tre av fyra elever i
årskurs 4–6 upplever att samtalen har fungerat bra. Eleverna i grundskolans
senare år är än mer nöjda, nio av tio elever i årskurs 7–9 tycker att de utvecklingssamtal som de och deras föräldrar haft med lärarna har fungerat bra. De
yngre elevernas uppfattning har inte förändrats sedan 2003 men andelen nöjda
bland de äldre har ökat från 81 procent 1997.
Tabell 11.3

Bedömning av hur utvecklingssamtalen har fungerat. Andel elever i procent,
fördelat på årskurs.
Bra

Varken bra eller dåligt

Dåligt

Årskurs 4–6

76

17

3

Årskurs 7–9

89

7

4

Andel som svarat vet inte redovisas ej.

Individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen
Alla elever i grundskolan ska ha en individuell utvecklingsplan (IUP). I
denna beskrivs de insatser som skolan ska göra och de insatser som eleven och
dennes föräldrar kan göra för att eleven ska ha framgång i skolarbetet. Planen
ska bland annat grunda sig på den uppföljning och utvärdering av elevens
kunskapsmässiga och sociala utveckling i relation till läroplanens och kurs
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planernas mål som skolan har gjort inför utvecklingssamtalet. Planen kan även
innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och föräldrar.
Åtta av tio lärare i grundskolan upplever att de i mycket hög eller i hög grad
har tillräcklig kunskap och kompetens för att upprätta individuella utvecklingsplaner. Detta är en betydande ökning jämfört med 2006 då motsvarande
andel var 65 procent. Andelen lärare som uppskattar att de i mycket hög grad
har tillräcklig kunskap och kompetens är två av tio. Att det ändå finns svårigheter med att ta fram individuella utvecklingsplaner bekräftas av Skolverkets
senaste utvärdering av IUP. Här instämmer drygt hälften av lärarna i påståendet att det finns osäkerhet om hur elevernas kunskaper ska bedömas.15
I 2009 års attitydundersökning har lärarna även bedömt vilken betydelse de
individuella utvecklingsplanerna har för olika områden. Ett utmärkande resultat är att lärare som undervisar yngre elever genomgående anser att IUP har
större betydelse jämfört med lärare som arbetar i grundskolans senare del. Åtta
av tio lärare i årskurs 1–3 och sju av tio i årskurs 4–6 anser att IUP har stor betydelse för att stödja elevernas kunskapsutveckling medan motsvarande andel
bland lärarna i årskurs 7–9 är drygt hälften. Skillnaderna är lika stora när det
gäller i vilken utsträckning IUP kan stödja elevernas sociala utveckling. Det
är vanligare att lärare svarar att IUP har betydelse för kunskapsutvecklingen
bland elever i behov av extra stöd jämfört med kunskapsutvecklingen hos högpresterande elever. Var fjärde lärare i årskurs 7–9 anser att IUP har liten betydelse för att stödja högpresterande elevers kunskapsutveckling, motsvarande
andel bland lärarna i årskurs 1–3 är en av tio. Även när det gäller utvecklingsplanernas betydelse för skolans rutiner och samarbetet mellan lärarna tillmäter
lärarna i de lägre årskurserna IUP en större betydelse.

15

Skolverket 2010, Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i grundskolan.
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Diagram 11.1

”Vilken betydelse anser du att IUP har för…”. Andel grundskollärare i procent
som svarat stor betydelse eller ganska stor betydelse. Fördelat på vilka
årskurser de huvudsakligen arbetar i.

Stödja elevernas
kunskapsmässiga utveckling
Stödja elevernas
sociala utveckling
Kunskapsutvecklingen hos
elever i behov av extra stöd
Högpresterande elevers
kunskapsutveckling
Skolans rutiner för att följa
upp elevernas kunskaper

Åk 1–3
Åk 4–6

Samarbetet mellan lärare
kring kunskapsbedömningar

Åk 7–9
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100
Procent

Från och med juli 2008 ska de individuella utvecklingsplanerna även innehålla
skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling. De skriftliga omdömena
ska behandla elevens kunskapsutveckling i alla ämnen och ges i samtliga årskurser under elevens grundskoletid. Omdömena får, men måste inte, vara
betygsliknande. Betygsliknande omdömen var tidigare förbjudet.
En majoritet av lärarna i grundskolan anser att de har tillräcklig kunskap
och kompetens för att ge skriftliga omdömen, men det är stora skillnader mellan grundskolans tidigare och senare år. Drygt åtta av tio lärare i årskurs 7–9
anser att deras kompetens är tillräckligt hög, motsvarande andel bland lärarna
i årskurs 1–3 är sex av tio. Skillnaden mellan grundskolans tidigare och senare
år märks även i Skolverkets utvärdering av IUP där omkring 65 procent av
lärarna i årskurs 1–6 upplever en osäkerhet om hur elevernas kunskaper ska
bedömas jämfört med 36 procent bland lärarna i årskurs 7–9.16

16

Skolverket 2010, Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i grundskolan.
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Tabell 11.4

”Anser du att du har tillräcklig kunskap och kompetens för att ge skriftliga
omdömen?” Andel grundskollärare i procent som svarat ja respektive nej,
fördelat på årskurs.

Ja, i mycket hög grad + ja, i hög grad

Nej, i liten grad + nej, i mycket liten grad

Lärare
åk 1–3

Lärare
åk 4–6

Lärare
åk 7–9

Lärare
åk 1–3

Lärare
åk 4–6

Lärare
åk 7–9

60

70

83

37

28

17

Enligt fyra av tio grundskollärare innebär kravet på skriftliga omdömen ett
onödigt administrativt arbete, drygt hälften av lärarna tar dock avstånd från
påståendet. Det är vanligare att lärare i årskurs 1–3 anser att de skriftliga omdömena medför onödigt arbete jämfört med att lärare i årskurs 7–9 gör det.
Vidare anser en majoritet av lärarna, åtta av tio i årskurs 7–9 och sex av tio i
årskurs 1–3, att skriftliga omdömen är ett bra verktyg för att kommunicera
elevernas kunskaper till elever och föräldrar.
Eleverna ger en positiv bild av de skriftliga omdömena. Fler än nio av tio
elever i årskurs 7–9 instämmer i påståendet att skriftliga omdömen om elevernas kunskaper är bra för att eleverna då bättre förstår hur de ligger till. Mer än
hälften, sex av tio, menar att påståendet stämmer mycket bra. Trots elevernas
över lag positiva inställning är de delade i uppfattningen om när skriftliga
omdömen ska introduceras. Hälften av eleverna i årskurs 7–9 anser att det är
onödigt att eleverna redan från första klass får skriftliga omdömen om vad de
kan. En nästan lika stor andel tycker att det är motiverat.
Sammanfattning
Nästan alla lärare anser att de har en tillräcklig kunskap och kompetens för
att kunna bedöma elevernas kunskapsnivå. Men lärare ska inte bara bedöma
elever. Under hela grund- och gymnasieskolan ska lärare, elever och föräldrar
fortlöpande informera och samtala om elevernas skolgång och kunskaps
utveckling.
En majoritet av lärarna tycker att de lyckas bra med att samtala med
eleverna om deras kunskapsutveckling. Lärare som undervisar i grundskolans
senare del och i gymnasieskolan anser i något större utsträckning än lärare som
undervisar i årskurs 1–6 att de lyckas bra med att informera om kursplanernas
mål och innehåll. Det är lite vanligare att gymnasieelever känner sig välinformerade om kursplanernas mål jämfört med eleverna i årskurs 7–9. Förhållan
det är det omvända när det gäller lärarnas förmåga att ge tydliga besked om
hur eleverna klarar sig i olika ämnen, här är eleverna i årskurs 7–9 något mer
nöjda. Drygt åtta av tio elever i grundskolans senare del och i gymnasieskolan
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menar att de tydligt får reda på vad de ska klara för att få olika betyg, andelen
är oförändrad jämfört med 2006.
Omkring nio av tio lärare bedömer att de har tillräcklig kunskap och
kompetens för att samtala med föräldrar om elevernas kunskapsutveckling.
Eleverna i årskurs 4–9 tycker över lag att utvecklingssamtalen har fungerat bra.
Andelen grundskollärare som svarar att de har tillräcklig kunskap och kompetens för att upprätta individuella utvecklingsplaner har ökat från 65 procent
2006 till 79 procent 2009. Lärare som arbetar i grundskolans tidigaste år anser
genomgående att planerna har en större betydelse jämfört med lärare i grundskolans sista år. En majoritet av lärarna i grundskolan anser att de har tillräcklig kompetens för att ge skriftliga omdömen men mer än var tredje lärare i
årskurs 1–3 anser sig sakna detta. Eleverna i årskurs 7–9 uppskattar över lag de
skriftliga omdömena och fler än nio av tio tycker att de underlättar förståelsen
av hur de ligger till.
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12. Bedömning och betyg
Det nuvarande betygssystemet är målrelaterat, vilket innebär att elevernas
kunskaper relateras till de mål som finns i kursplanerna. I grundskolan ges
betyg varje termin från och med höstterminen i årskurs 8. I gymnasieskolan
får eleven betyg efter varje avslutad kurs samt på sitt projektarbete.17
Kraven i skolan
Hälften av lärarna anser att kunskapskraven i skolan generellt är för låga.
Det är framför allt lärare i gymnasieskolan (61 procent) som anser detta. Var
femte gymnasielärare anser att påståendet stämmer mycket bra. Bland lärarna
i grundskolan finns en skillnad beroende på vilka elevgrupper de arbetar med.
Tre av tio lärare verksamma i årskurs 1–3 tycker att kunskapskraven är för låga
jämfört med hälften av lärarna i årskurs 4–9. Samtidigt menar närmare fyra av
tio lärare i båda skolformerna att de kunskapskrav skolan ställer är för höga för
många elever. Resultatmönstren är oförändrade jämfört med 2006.
Tabell 12.1	Andel lärare i procent som svarat att följande påståenden stämmer mycket bra
eller ganska bra. Fördelat på skolform.
Grundskollärare

Gymnasielärare

Generellt är kunskapskraven i skolan för låga

43

61

För många elever är de kunskapskrav
skolan ställer för höga

35

39

Eleverna själva är dock mer nöjda med skolans krav. Drygt åtta av tio elever i
årskurs 7–9 och gymnasieskolan tycker att de krav som ställs på dem i skolan
är lagom. En av tio tycker att kraven är för höga och 5 procent att de är för
låga.
De yngre eleverna har besvarat tre frågor om kraven i skolan; vilka krav deras lärare respektive föräldrar ställer samt vilka krav de ställer på sig själva. Ungefär åtta av tio elever i årskurs 4-6 anser att kraven från lärare och föräldrar är
lagom. Nära var tionde elev upplever att kraven från lärare och föräldrar är för
höga och en lika stor andel svarar att de inte vet. 3 procent tycker att lärare och
föräldrar ställer för låga krav på dem. På frågan om vilka krav eleverna ställer
på sig själva menar sex av tio att kraven är lagom, nära två av tio att de är för
17

I grundskolan finns tre betygsteg: Godkänt (G), Väl godkänt (VG) och Mycket väl godkänt (MVG). Att
ej uppnå målen i ett ämne (EUM) är inte att betrakta som ett betyg. I gymnasieskolan finns fyra betygsteg: Icke godkänt (IG), Godkänt (G), Väl godkänt (VG) och Mycket väl godkänt (MVG).
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höga och en av tio att de är för låga. Flickor i dessa årskurser tycker i större utsträckning än pojkar att de ställer för höga krav på sig själva.
Över hälften av eleverna tänker ofta på sina betyg
Sex av tio elever i grundskolans senare del och i gymnasieskolan tänker ofta på
sina betyg och studieresultat. De elevgrupper som i störst utsträckning svarar
att de ofta tänker på betyg och studieresultat är flickor och elever med utländsk
bakgrund. I både årskurs 7–9 och i gymnasieskolan är det sju av tio flickor
som ofta tänker på sina betyg jämfört med hälften av pojkarna. Skillnaderna
är lika stora mellan elever med svensk och utländsk bakgrund, vilket framgår
av diagram 12.1. I gymnasieskolan är det dessutom vanligare att elever som
går på ett studieinriktat än ett yrkesinriktat program svarar att de ofta tänker
på sina betyg och studieresultat. 9 procent av pojkarna i grundskolan tänker
aldrig eller nästan aldrig på sina betyg, motsvarande andel bland flickorna är
2 procent. Resultaten är i huvudsak oförändrade jämfört med 2006 då frågan
ställdes för första gången.
Diagram 12.1	Andel elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan i procent som svarat att de
ofta tänker på sina betyg och studieresultat. Fördelat på kön och svensk
respektive utländsk bakgrund.
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40
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Mer än var tredje flicka (37 procent) i årskurs 7–9 och gymnasieskolan, jämfört med var femte pojke (18 procent), känner sig stressade varje dag eller
minst en gång i veckan på grund av betygen. Bland de elever som uppger att
de ofta tänker på betyg och studieresultat finner man också en större andel än
bland övriga elever som svarar att de en eller flera gånger i veckan känner sig
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stressade på grund av betygen. Bland gymnasieeleverna svarar tre av tio pojkar
och en av tio flickor att de aldrig känner sig stressade på grund av betygen.
Rättvisa betyg enligt en majoritet av eleverna
Nästan alla lärare i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan (97 procent) svarar att
de har tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna bedöma elevernas
kunskapsnivå. En lika stor andel anser att de har tillräcklig kunskap och kompetens för att sätta betyg och drygt fyra av tio anser att de i mycket hög grad
besitter denna kompetens.
Av de lärare som sätter betyg svarar tre av fyra att de samverkar med andra
lärare vid betygssättning, en av fyra samverkar inte med någon. De allra flesta
lärare i årskurs 7–9 och gymnasieskolan (94 procent) tycker att de lyckas bra
med att sätta rättvisa betyg, fyra av tio tycker att de lyckas mycket bra. Ingen
tycker att de lyckas dåligt men 5 procent svarar att de varken lyckas bra eller
dåligt.
Lärarnas uppfattning om sin förmåga att sätta rättvisa betyg bekräftas av
eleverna. Åtta av tio elever i årskurs 8–9 och i gymnasieskolan tycker att alla
eller de flesta lärare sätter rättvisa betyg. Andelen är oförändrad jämfört med
2006 men har ökat sedan undersökningen 2000, då 66 procent av eleverna bedömde att lärarna satte rättvisa betyg. I undersökningarna 2003 och 2006 var
det vanligare att pojkar än flickor menade att alla eller de flesta lärare satte rättvisa betyg. I 2009 års undersökning finns det inte längre någon skillnad mellan
könen. I likhet med resultaten från 2006 är det vanligare att elever med svensk
än med utländsk bakgrund anser att betygsättningen är rättvis, 81 respektive
70 procent.
Tabell 12.2

Bedömning av om lärarna sätter rättvisa betyg. Andel elever i procent, fördelat
på skolform och svensk respektive utländsk bakgrund.
Elever i årskurs 8–9
Svensk
bakgrund

Alla eller de flesta lärare

Gymnasieelever

Utländsk
bakgrund

Svensk
bakgrund

Utländsk
bakgrund

82

68

81

71

Ungefär hälften

8

13

9

11

Några få lärare

7

14

6

12

Inga lärare

2

2

1

2

Vet inte

1

3

4

5
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Elever och lärares inställning till betyg
Både elever och lärare har fått ta ställning till fyra påståenden om betyg. En
majoritet av såväl äldre elever som lärare anser att betyg är viktiga för att visa
hur eleverna ligger till. Eleverna är mest positiva, omkring nio av tio instämmer i påståendet. Bland lärarna är det vanligare att de som undervisar i grundskolans senare del eller i gymnasieskolan instämmer i detta påstående jämfört
med de lärare som undervisar i årskurs 1–6. Samtidigt anser drygt sex av tio
elever och runt hälften av lärarna att betygen har för stor betydelse i skolan.
Jämfört med 2003 års undersökning instämmer en större andel av lärarna
i samtliga fyra påståenden som presenteras i tabell 12.3. Andelen lärare som
anser att betyg är viktiga för att visa hur elever ligger till har ökat från 60 till
69 procent och andelen som tycker att betygen har för stor betydelse i grund
skolan har ökat från 44 till 50 procent. Elevernas uppfattning i frågorna har
inte förändrats nämnvärt.
Tabell 12.3	Andel elever och lärare i procent som svarat att följande påståenden om betyg
stämmer mycket bra eller ganska bra, fördelat på årskurs/skolform.
Elever

Lärare

Åk 7–9

Gymn

Åk 1–6

Åk 7–9

Gymn

Betyg är viktiga för att
visa hur elever ligger till

91

86

56

77

77

Betygen har för stor
betydelse i skolan

61

64

47

52

54

Betyg bör ges tidigare i grundskolan

47

43

30

65

51

Det borde finnas fler betygssteg

56

67

56

83

78

Både lärare och elever är delade i frågan om tidigare betyg. Hälften av lärarna
instämmer i att betyg bör ges tidigare i grundskolan och hälften tar avstånd
från påståendet. Andelen lärare som tycker att betyg borde ges tidigare har
ökat från 36 procent 2003 till 48 procent 2009. Lärare som huvudsakligen
undervisar i årskurs 7–9 är mest positiva (65 procent) och de som undervisar
i årskurs 1–3 minst positiva (19 procent). Bland eleverna i årskurs 7–9 och i
gymnasieskolan är det något vanligare att ta avstånd från tidigare betyg (52
procent) jämfört med att tycka att det borde införas (45 procent).
I 2009 års undersökning har eleverna i årskurs 4–6 för första gången till
frågats om de själva skulle vilja ha betyg. Bland dessa elever svarar 45 procent
att de inte vill ha betyg redan nu och 37 procent att de vill ha betyg. Frågan
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kan ha varit svår att ta ställning till för många elever, nära två av tio svarar vet
inte.
En majoritet bland både elever och lärare tycker att det borde finnas fler
betygssteg jämfört med nuvarande system. Sju av tio lärare tycker att det borde
finnas fler betygssteg och framför allt lärare som själva sätter betyg är positivt
inställda. Åtta av tio lärare som undervisar elever i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan anser att det borde finnas fler betygssteg. Bland eleverna är det främst
de i gymnasieskolan som tycker att det borde finnas fler betygssteg, 67 procent
jämfört med 56 procent av eleverna i årskurs 7–9.
Sammanfattning
Eleverna är över lag nöjda med de krav skolan ställer på dem. Drygt åtta av
tio av eleverna i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan tycker att skolans krav
är lagom. Lärarna är mer kritiska. Fyra av tio grundskollärare och sex av tio
gymnasielärare anser att skolans kunskapskrav generellt är för låga. Samtidigt
tycker nära fyra av tio lärare att kunskapskraven är för höga för många elever.
Nästan alla lärare bedömer att de sätter rättvisa betyg. Även en majoritet
av eleverna, åtta av tio, tycker att alla eller de flesta lärare är rättvisa i sin betygsättning. Andelen elever som anser detta har ökat sedan undersökningen
år 2000 men är oförändrad jämfört med 2006. Elever med svensk bakgrund
svarar i större utsträckning än elever med utländsk bakgrund att deras lärare
sätter rättvisa betyg.
Betyg och studieresultat är något som framför allt flickor och elever med
utländsk bakgrund ofta tänker på. Sju av tio flickor jämfört med hälften av
pojkarna tänker ofta på sina studieresultat och skillnaden mellan elever med
svensk respektive utländsk bakgrund är lika stor.
En stor majoritet av de äldre eleverna – en större andel än bland lärarna
– menar att betyg är viktiga för att visa hur elever ligger till i skolan. Ungefär varannan elev och hälften av lärarna tycker också att betyg borde införas
tidigare i grundskolan. En majoritet av eleverna i årskurs 7–9 och i gymnasie
skolan anser dessutom att det borde finnas fler betygsteg än dagens tre i
grundskolan och fyra i gymnasieskolan. Bland de lärare som själva sätter betyg
anser åtta av tio att det borde finnas fler betygssteg. Samtidigt anser hälften av
lärarna och sex av tio elever i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan att betygen har
för stor betydelse i skolan.
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13. Skol- och gymnasieval
I Sverige gäller skolplikt till 16 års ålder vilket för de flesta elever avser grundskoletiden ut. Gymnasieskolan är frivillig men i praktiken påbörjar nästan alla
elever som går ut grundskolan en gymnasieutbildning. De senaste åren har
nästan 90 procent av eleverna som gått ut grundskolan nått behörighet till
gymnasieskolan, dvs. har godkänt i ämnena svenska, matematik och engelska.
En majoritet av de elever som inte är behöriga påbörjar gymnasieskolans
individuella program som syftar till att ge behörighet.
Hälften av lärarna positiva till fristående skolor
Den ökade valfriheten under 1990-talet hade som mål att åstadkomma största
möjliga frihet för barn och föräldrar att välja skola. Reformerna förväntades
medföra en generell utveckling av skolan samt ett ökat föräldraengagemang.
Under de 20 år som gått sedan införandet har andelen elever i fristående skolor
ökat från en till 10 procent i grundskolan och från 2 till 20 procent i gym
nasieskolan.
Jämfört med 2006 har lärarnas attityder till fristående skolor blivit något
mindre positiv. Även om hälften av lärarna tycker att det är bra med fristående
skolor som ett alternativ till kommunala/offentliga skolor så har andelen som
tar avstånd från påståendet ökat från 35 till 44 procent 2009. Skillnaden mellan yngre och äldre lärare är påtaglig då de yngre är betydligt mer positiva till
fristående skolor. Av de lärare som är yngre än 35 år tycker 60 procent att det
är bra med fristående skolor och andelen är nästan lika stor i åldersgruppen
35–44. Bland de lärare som är 55 år och äldre är det 42 procent som tycker att
fristående skolor är ett bra komplement till kommunala skolor.
Lärarna är inte eniga om huruvida reformernas ambition om skolutveckling
har förverkligats. Hälften av lärarna tar avstånd från påståendet att rätten att
välja skola leder till konkurrens som främjar skolornas kvalitet. Det är en något
större andel än de 43 procent som instämmer i påståendet. Lärarnas uppfattning i frågan är relativt stabil jämfört med mätningarna 2000, 2003 och 2006
men de som tror att rätten att välja skola leder till konkurrens och kvalitets
förbättringar är nu för första gången i minoritet. Gymnasielärare vid yrkes
inriktade program har en mer positiv bild av skolvalens konsekvenser jämfört
med kollegor vid studieinriktade program, 51 jämfört med 38 procent tror att
valen leder till en konkurrens som främjar kvaliteten. Denna skillnad mellan
gymnasielärarna har inte funnits vid tidigare mätningar.
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Studiebesök och praktik viktigast inför gymnasievalet
I läroplanen framgår det att grundskoleeleverna ska få underlag för att välja
fortsatt utbildning och att det förutsätter ett nära samarbete med såväl gymnasiala utbildningar som arbetsliv och närsamhället i övrigt. En särskild roll
i detta arbete har studie- och yrkesvägledaren, eller motsvarande, som har till
uppgift att informera och vägleda eleverna.
Gymnasieeleverna har tagit ställning till vilken betydelse olika former av
information eller kontakter har haft för deras val av gymnasieutbildning. Allra
störst betydelse tycks studiebesök och praktik ha haft. Sex av tio gymnasie
elever anger att detta var mycket eller ganska viktigt för deras val av gymnasieutbildning.
Näst mest betydelsefullt var information i tryckt material, drygt hälften av
eleverna fann detta ganska eller mycket viktigt. Även om tryckt material fort
farande används i betydligt större utsträckning än Internet är det det senare
som står för den största ökningen jämfört med 2006. Andelen elever som
svarat att Internet var viktigt för deras gymnasieval har ökat från 22 till 36
procent.
Hälften av eleverna har angett att samtal med studie- och yrkesvägledare var
viktigt inför gymnasievalet. För 17 procent av eleverna var samtalet helt oviktigt. Var tionde elev svarar att de inte deltagit i studiebesök eller praktik och en
lika stor andel har inte haft något samtal med en studie- och yrkesvägledare,
dessa andelar är oförändrade jämfört med 2006.
Diagram 13.1	Andel gymnasieelever i procent som anger nedanstående informationskällor/
kontakter som mycket viktiga respektive ganska viktiga för deras val av
gymnasieutbildning.
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Kompisar viktigare än lärare vid gymnasievalet
Människorna i elevernas vardag; kompisar, föräldrar och lärare uppges ha
mindre betydelse för gymnasievalen jämfört med mer officiell information.
Kompisar och föräldrar är ungefär lika viktiga. Var tredje elev ser dem som
mycket eller ganska viktiga för deras gymnasieval. Elever med utländsk
bakgrund skiljer sig i några fall från elever med svensk bakgrund. De betonar
i större utsträckning samtal med studie- och yrkesvägledare (58 respektive 
47 procent), sina föräldrar (50 respektive 31 procent) samt sina lärare
(36 respektive 25 procent). 2006 fanns dessa skillnader mellan elevgrupperna
bara i fråga om föräldrarna.
Frågorna om gymnasievalet ger en bild av hur viktiga några vanliga informationskällor och kontakter upplevs. Rimligen finns det även andra aspekter
som har betydelse för elevernas val, till exempel det egna intresset eller planer
för framtida yrke. Resultaten bör ses mot bakgrund av att elevernas behov av
information och vägledning kan variera stort, bland annat beroende på hur
säker man är i sitt val och vilket stöd familj och bekanta ger.
Vad är viktigast – skolan eller programmet?
Inför gymnasieskolan väljer elever inte bara mellan olika program och utbildningar, många väljer även mellan olika skolor. Hur många elever som gör ett
skolval och vilken betydelse de tycker att skolan har är svårt att svara på. I ett
försök att närma sig frågan har gymnasieeleverna i 2009 års undersökning
för första gången svarat på hur viktigt skolan respektive programmet varit för
deras gymnasieval.
Även om de allra flesta elever, 93 procent, betonar att programmet var viktigt så har också skolan betydelse för många. En majoritet om 72 procent ser
skolan som viktig och för mer än var tredje elev var den mycket viktig. När det
gäller utbildningens betydelse finns inga skillnader mellan olika elevgrupper
men det är vanligare att flickor och elever på studieinriktade gymnasieprogram
anger att skolan är mycket viktig, fyra av tio anser detta jämfört med tre av tio
bland pojkarna och eleverna på de yrkesinriktade programmen.
Tabell 13.1

”Hur viktigt var programmet/utbildningen respektive skolan för ditt gymnasieval?”
Andel gymnasieelever i procent.
Mycket
viktigt

Ganska
viktigt

Programmet/utbildningen

68

25

2

1

–

Skolan

36

36

12

6

2

Andel som svarat varken viktigt eller oviktigt och vet inte redovisas ej.
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Ganska
oviktigt

Helt
oviktigt

Ej
aktuellt

Sammanfattning
Under de senaste 20 åren har antalet fristående skolor ökat kraftigt och an
delen elever som går i dessa har fördubblats flera gånger om. Hälften av lärarna
menar att det är bra med fristående skolor som ett komplement till kommunala/offentliga skolor men en nästan lika stor andel, 44 procent, tar avstånd
från påståendet. Lärarna som tror att rätten att välja skola leder till konkurrens
som främjar kvaliteten i skolorna är för första gången i minoritet jämfört med
dem som tar avstånd från påståendet (43 respektive 51 procent).
Gymnasieeleverna menar ofta att officiell information snarare än personliga
kontakter som kompisar, föräldrar och lärare hade betydelse när de gjorde sitt
gymnasieval. Flera betonar vikten av studiebesök och praktik, tryckt information samt samtal med studie- och yrkesvägledare som viktiga faktorer. Minst
hälften av eleverna har svarat att detta varit mycket eller ganska viktigt för
deras gymnasieval. Motsvarande andelar för Internet, kompisar, föräldrar och
lärare varierar mellan 27 och 36 procent. En majoritet av gymnasieeleverna
anser även att själva skolan var viktig för deras gymnasieval och mer än var
tredje elev menar att den var mycket viktig.
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Framtida studier
och arbete
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14. Framtida studier och arbete
Under de senaste åren har allt fler ungdomar valt att läsa vidare på universitet
och högskola. Nästan hälften av årskullen födda 1982 hade påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. I detta avsnitt presenteras en bild av de äldre elevernas
funderingar kring framtida studier och arbete. Hur ofta tänker ungdomar i
årskurs 7–9 och gymnasieskolan på framtida studier och arbete? Vilken ut
bildning tror de att de behöver för att få ett jobb som de önskar och hur stor
andel planerar att läsa vidare på universitet eller högskola?
Drygt hälften av eleverna tänker ofta på framtida studier och arbete
Över hälften av eleverna (56 procent) i årskurs 7–9 och gymnasieskolan svarar
att de ofta tänker på framtida studier. Andelen har ökat från 50 procent sedan
föregående attitydundersökning då frågan om framtida studier och arbete först
ställdes. Det finns ingen skillnad avseende andelen elever i grundskolans senare
år som ofta tänker på framtida arbete jämfört med elever i gymnasieskolan.
Bland gymnasieeleverna är det vanligare att elever som går på ett studieinriktat
program ofta tänker på framtida studier jämfört med elever som går på ett
yrkesinriktat program, 59 respektive 50 procent.
Drygt hälften av eleverna (57 procent) i årskurs 7–9 och gymnasieskolan
svarar också att de ofta tänker på framtida arbete. Andelen har ökat från
48 procent i föregående attitydundersökning. Det är mer vanligt att gymnasie
elever ofta tänker på framtida arbete än elever i grundskolans senare år. Bland
gymnasieeleverna är det vanligare att elever som går på ett yrkesinriktat
program ofta tänker på framtida arbete jämfört med elever som går på ett
studieinriktat program, 70 respektive 59 procent.
Tabell 14.1	Andel äldre elever i procent som har svarat på hur ofta de tänker på framtida
studier respektive framtida arbete, fördelat på skolform.

Ofta

Ibland

Nästan
aldrig/aldrig

Sällan

Åk 7–9

Gymn

Åk 7–9

Gymn

Åk 7–9

Gymn

Åk 7–9

Gymn

Framtida studier?

56

55

30

26

10

13

3

5

Framtida arbete?

48

64

32

25

14

8

5

3

Andel som svarat vet inte redovisas ej.
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Få elever uppger att de aldrig eller nästan aldrig tänker på framtida studier och
arbete. Det är fler flickor än pojkar som ofta tänker på framtida studier och
arbete, drygt sex av tio jämfört med omkring hälften. I 2009 års undersökning är det vanligare att elever med utländsk bakgrund ofta tänker på framtida
studier och arbete än elever med svensk bakgrund, en skillnad som inte fanns i
den föregående mätningen.
Hälften av gymnasieeleverna tror att det krävs en högskoleutbildning för
att få ett jobb som de önskar
Hälften av gymnasieeleverna och en tredjedel av eleverna i årskurs 7–9 svarar
att de tror att det krävs en högskoleutbildning för att få det jobb de önskar.
Totalt sett är det 42 procent av eleverna i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan
som tror att de behöver en högskoleutbildning för att få det jobb de önskar.
Andelen är oförändrad jämfört med föregående undersökning då frågan först
ställdes.
Ungefär 30 procent tror att det krävs en längre högskoleutbildning om tre
till sex år. Det är en betydligt större andel bland gymnasieeleverna än eleverna
i årskurs 7–9 som svarar att det krävs en tre- till sexårig högskoleutbildning.
Det är även vanligare att elever med utländsk bakgrund tror att en längre
högskoleutbildning krävs. Bland gymnasieeleverna är det en större andel på
studieinriktade program som tror att de måste ha en längre högskoleutbildning för att få ett jobb som de önskar jämfört med elever på yrkesinriktade
gymnasieprogram.
Andelen som inte har tänkt på vilken utbildning de kommer att behöva
är nästan dubbelt så hög bland eleverna i årskurs 7–9 jämfört med gymnasie
eleverna.
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Diagram 14.1

”Vilken utbildning tror du att du måste ha för att få ett jobb som du vill ha?”
Andel äldre elever i procent, fördelat på skolform.
Grundskola

Elever i årskurs 7–9
Gymnasieelever

Gymnasieskola

Högskola/Universitet 1–2 år
Högskola/Universitet 3–6 år

Har inte tänkt på det
Vet inte
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100
Procent

En betydligt större andel av eleverna på de yrkesinriktade programmen jämfört
med de studieinriktade tror att en gymnasieutbildning räcker för det jobb de
vill ha, 42 respektive 10 procent. Pojkar i gymnasieskolan tror i större utsträckning än flickor att en kortare utbildning räcker, 32 jämfört med 18 procent.
Av dem som föddes 1982 hade 53 procent av kvinnorna och 38 procent av
männen påbörjat en högskoleutbildning vid 25 års ålder.18 Detta kan jämföras
med denna undersöknings gymnasieelever där 56 procent av flickorna och
46 procent av pojkarna tror att en högskoleutbildning krävs för de jobb de
önskar.
Tre av fyra elever tror att de kommer att läsa vidare på
högskola/universitet
De flesta av de äldre eleverna, 75 procent, tror att de absolut eller troligtvis
kommer att läsa vidare på universitet eller högskola i framtiden. R
 esultatet
är oförändrat jämfört med de tre föregående undersökningarna. I likhet
med resultaten från de tidigare undersökningarna är det betydligt mer
vanligt att flickor och elever med högskoleutbildade föräldrar svarar att de
absolut kommer att läsa vidare vid universitet eller högskola i framtiden. För
gymnasieeleverna är det en större andel elever som går på studieinriktade
program som absolut tror att de kommer att läsa vidare.

18

Högskoleverket 2008: Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelande UF 20 SM 0802.
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Tabell 14.2	Andel elever i procent som svarat ”ja, absolut” på frågan om de tror att de
kommer att läsa vidare på universitet eller högskola i framtiden. Fördelat på
skolform, kön, föräldrars genomsnittliga utbildningsnivå och programtyp.
Elever i årskurs 7–9

Gymnasieelever

Samtliga

33

40

Flicka

40

47

Pojke

27

33

Föräldrars genomsnittliga utbildningsnivå:
Förgymnasial/gymnasial utbildning

26

32

Högskola

40

51

Yrkesinriktade program

–

22

Studieinriktade program

–

56

Att barn till högskoleutbildade föräldrar läser vidare i större utsträckning kan
utläsas av Högskoleverkets statistik. Av årskullen födda 1982 läste 22 procent
av barnen till föräldrar med högst förgymnasial utbildning vidare på högskola.
Motsvarande andel bland barnen till föräldrar med en eftergymnasial utbildning som är längre än tre år var 72 procent.19
Sammanfattning
Drygt hälften av eleverna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan svarar att de
ofta tänker på framtida studier och arbete. Andelen har ökat något jämfört
med föregående undersökning då frågan först ställdes. Det är vanligare att
gymnasieelever på ett studieinriktat program ofta tänker på framtida studier
jämfört med elever som går på ett yrkesinriktat program. Det motsatta för
hållandet gäller för frågan om framtida arbete.
Det är en större andel flickor än pojkar som ofta tänker på framtida studier
och arbete. I 2009 års undersökning är det vanligare att elever med utländsk
bakgrund ofta tänker på framtida studier och arbete än elever med svensk
bakgrund. Få elever uppger att de aldrig eller nästan aldrig tänker på framtida
studier och arbete.
Hälften av gymnasieeleverna och ungefär en tredjedel av eleverna i årskurs
7–9 tror att de måste ha en högskoleutbildning för att få ett jobb som de
önskar i framtiden. Andelen elever som tror att de kommer att läsa vidare på
universitet eller högskola i framtiden, 75 procent, är oförändrad jämfört med
de tre föregående undersökningarna.

19

Ibid.
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Om undersökningens
genomförande
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Om undersökningens genomförande
Vart tredje år sedan 1993 har Skolverket genomfört nationella attitydundersökningar som omfattar elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan samt lärare
i hela grund- och gymnasieskolan. I samband med 2003 års undersökning
beslutade Skolverket att elevgruppen skulle utökas med elever i årskurs 4–6.
I undersökningarna fram till och med 2003 ingick även undersöknings
grupperna skolbarnsföräldrar och allmänhet.
I Attityder till skolan 2009 tillfrågas elever i årskurs 4–6, 7–9 och gym
nasieskolan samt lärare i hela grund- och gymnasieskolan. Målgruppen elever i
årskurs 4–6 ingår för tredje gången. Dessa elever besvarar frågor som delvis är
desamma som de frågor de äldre eleverna besvarar.20
Frågorna i attitydundersökningen
Frågorna i attitydundersökningen berör olika delar av det som tas upp i styrdokumenten, exempelvis skolans uppdrag att främja lärande och förståelse för
andra människor samt att utveckla elevernas förmåga till ansvar och inflytande.
Framför allt är läroplanerna vägledande för utformningen av enkätfrågorna.
Rubrikerna i läroplanernas kapitel om mål och riktlinjer motsvarar till stor del
innehållet i undersökningen – normer och värderingar, kunskaper, elevernas
ansvar och inflytande, skola och hem samt bedömning och betyg. Det som i
läroplanerna behandlas i avsnittet om normer och värden berör frågor om till
exempel trygghet, mobbning och kränkande behandling. Läroplanernas avsnitt
om kunskaper berör frågor om bland annat lärarnas förmåga att skapa intresse
och ge stöd och hjälp samt elevernas engagemang i skolan. Undersökningen
omfattar dessutom frågor om såväl elevernas ansvar som inflytande, kontakten
mellan skola och elevens vårdnadshavare samt bedömning och betyg.
Inför 2006 års mätning genomgick samtliga enkäter en större bearbetning.
Tre år senare är behovet av förändringar inte lika stort och frågorna 2009 är i
huvudsak desamma som 2006. Vid bearbetningen 2006 anpassades enkäterna
till de yngre och äldre eleverna för att underlätta jämförelser mellan elevgrupperna. Skolverket tog även hänsyn till synpunkter från lärare och elever som
deltagit i tidigare års undersökningar i arbetet med att justera e nkäternas frågor
20

I samband med 2003 års undersökning skapades en enkät anpassad till yngre elever, baserad på enkäten
till de äldre eleverna. I ett tidigt skede av den processen bjöds ett antal forskare, som har erfarenhet av
studier av barn, in till ett seminarium för att diskutera frågornas utformning. Utarbetandet av det delvis
nya frågeformuläret innebar dessutom en genomgång av frågor som har använts i andra studier som
riktats till barn i aktuell ålder. Frågeformuläret testades därefter under våren 2003. Sex skolor och lika
många klasser/undervisningsgrupper med totalt 116 elever i årskurs 4 deltog i testet, som i sin tur medförde ytterligare justeringar av frågeformuläret.
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och svarsalternativ. De nya frågorna utarbetades i samarbete med Mättekniska
laboratoriet vid Statistiska centralbyrån (SCB).
Elevundersökningen – yngre elever
Urval – elevundersökningen i årskurs 4–6
Elever i årskurs 4–6 benämns i rapporten som yngre elever. Urvalet är gjort i
två steg. Det första urvalet är ett stratifierat, obundet och slumpmässigt urval
av skolor och omfattar 160 skolor.
För att kunna särredovisa svaren på frågorna för elever med svensk respektive utländsk bakgrund gjordes ett utökat urval av skolor där minst 50 procent
av eleverna under läsåret 2008/09 hade utländsk bakgrund.21 32 av de 160
skolorna i urvalet är skolor där minst 50 procent av eleverna har utländsk
bakgrund.
I det andra steget i urvalsprocessen användes information som samlats in
från de utvalda skolorna för att dra ett obundet slumpmässigt urval om en
klass per utvald skola.
Urvalet av elever i årskurs 4–6 skiljer sig från urvalet av elever i årskurs
7–9 och i gymnasieskolan. Det förstnämnda är ett klassurval, det senare ett
individurval.
Datainsamling – elevundersökningen i årskurs 4–6
Datainsamlingen, som genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) på
uppdrag av Skolverket, bestod av en enkät som eleverna fick besvara under en
lektionstimme i skolan. De äldre eleverna telefonintervjuades medan de yngre
eleverna fick besvara en enkät under skoltid.22 Eleverna besvarar en enkät som
delvis är densamma som den de äldre eleverna besvarar. De utvalda skolorna
fick själva välja när enkäten skulle besvaras under vecka 17 till och med vecka
20, 2009. Datainsamlingsperioden omfattade dock i realiteten tiden från
21

22

Med svensk bakgrund avses att eleven är född i Sverige och att minst en av föräldrarna är född i Sverige.
Med utländsk bakgrund avses att eleven själv är född i ett annat land än Sverige eller att båda elevens
föräldrar är födda i ett annat land än Sverige. Denna definition motsvarar den som används i officiell
statistik av bland annat Statistiska centralbyrån.
Eftersom yngre barn kan ha svårt att komma ihåg olika svarsalternativ och behöver se dem, antingen i ett
frågeformulär eller på ett svarskort, är telefonintervjuer inte en lämplig undersökningsmetod. Besöksintervjuer i hemmet, som rekommenderas av Scott (1997), är en mycket dyr undersökningsmetod.
Intervjuer i hemmet kan även, i den mån det till exempel finns föräldrar eller syskon närvarande, göra det
svårt att garantera barnen anonymitet. Med en postenkät uppstår problemet med att få barnet att komma
ihåg att lägga enkäten i ett svarskuvert och lägga det på en postlåda. Att be föräldrarna om hjälp med
detta är uteslutet då det skulle underminera barnens rätt till anonymitet. Det alternativ som kvarstod var
därmed att låta eleverna i årskurs 4–6 få svara på frågeformuläret i skolan. Där är det lättare att garantera
deras anonymitet, svarsfrekvensen torde gynnas och där har eleverna möjlighet att be en lärare eller annan
vuxen om hjälp om de tycker att en fråga är svår.
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vecka 17 till och med vecka 23. Elever som inte var närvarande vid det första
undersökningstillfället skulle i möjligaste mån erbjudas att besvara enkäten vid
ett senare tillfälle under denna period. På grund av elevernas ringa ålder fick
varje vårdnadshavare information23 om undersökningen från skolan och även
möjlighet att neka till att deras barn skulle delta i undersökningen. Enbart
de elever vars vårdnadshavare gett sitt medgivande fick därmed delta i under
sökningen.
Bortfall – elevundersökningen i årskurs 4–6
5 av de 160 utvalda skolorna visade sig endast ha resursklasser eller annan
typ av specialundervisning och avfördes från urvalsramen som övertäckning.
Av de återstående 155 skolorna deltog 148 skolor och lika många klasser/
undervisningsgrupper, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 95 procent. I de
155 utvalda klasserna/undervisningsgrupperna fanns totalt 2 645 elever i årskurs 4, 5 och 6. Av dessa besvarade 2 422 elever enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 92 procent.
Tabell 1.	Svarsfrekvens, elever i årskurs 4–6, fördelat på skol- och individnivå.
Skolnivå

Individnivå

Antal i
urvalet

Antal som
deltog

Svarsfrekvens

Antal i
urvalet

Antal som
deltog

Svarsfrekvens

155

148

95 procent

2 645

2 422

92 procent

Elevundersökningen – äldre elever
Urval – elevundersökningen i årskurs 7–9 och gymnasieskolan
Eleverna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan benämns i rapporten som äldre
elever. De äldre eleverna omfattar elever i grundskolans årskurs 7–9 samt
elever i gymnasieskolan födda 1989–92. Vid urvalet har registren över grundskolans respektive gymnasieskolans elever använts. För att kunna särredovisa
svaren för elever med utländsk bakgrund har ett utökat urval gjorts av denna
grupp i likhet med 2003 och 2006 års undersökningar. Urvalet som omfattade
2 600 elever stratifierades efter skolform (grundskolans årskurs 7–9 respektive
gymnasieskola), program i gymnasieskolan (yrkesinriktade- respektive studieinriktade program)24 och svensk respektive utländsk bakgrund.
23

24

Som en del av den information som skickades ut till de utvalda skolorna ingick ett informationsblad som
kunde användas för att informera föräldrarna om undersökningen.
Programmen har delats in i två kategorier beroende på om programmet har krav på arbetsplatsförlagd
utbildning eller inte. Se stycket Definitioner.
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Urvalet är inte stratifierat efter huvudmannatyp (kommunal och fristående).
Då urvalet är riksrepresentativt finns dock båda typerna av huvudmän representerade. Av de äldre eleverna är det 78 procent som anger att de går i en
skola med kommunal huvudman, 17 procent anger att de går i en fristående
skola.
Datainsamling – elevundersökningen i årskurs 7–9 och gymnasieskolan
Datainsamlingen, som gjordes av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av
Skolverket, genomfördes i första hand med telefonintervjuer. Datainsamlingen
pågick under perioden april–maj 2009. I telefonintervjuerna läste intervjuaren
upp svarsalternativen för eleverna. I de fall där telefonnummer till de utvalda
eleverna inte gick att finna, vilket gällde för drygt 400 elever, skickades en
postenkät ut med två påminnelser. I den andra påminnelsen bifogades även ett
nytt frågeformulär. 90 elever avböjde telefonintervju men var intresserade av
att svara via pappersenkät, även dessa elever fick en postenkät sänd till sig.25
I elevundersökningarna 2003, 2006 och 2009 lästes inte svarsalternativet
vet inte upp av intervjuaren, vilket gjorts år 2000 och tidigare. Om eleven
spontant ändå har sagt att de inte vet svaret på en fråga har svarsalternativet vet
inte markerats av intervjuaren. Detta har troligen lett till att procentandelen
som svarat vet inte minskat på de frågor där andelen vet inte-svar i tidigare
undersökningar varit stor.
Bortfall – elevundersökningen i årskurs 7–9 och gymnasieskolan
Av de 2 600 eleverna i urvalet deltog 1 897 vilket ger en svarsfrekvens på
73 procent. Av bortfallet berodde 45 procent på att respondenten inte ville
medverka, 53 procent på att respondenterna inte kunde nås och 2 procent på
övriga anledningar. Av de deltagande eleverna telefonintervjuades 91 procent
och 9 procent besvarade en postenkät. För att minska påverkan av elevbortfallet på 27 procent har undersökningsresultaten kalibrerats.26 De hjälpvariabler
som använts för att kalibrera vikterna i elevundersökningen var kön, skolform,
boendekommun, svensk/utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå.

25
26

Av totalt 1 897 svarande deltog 1 720 via telefonintervju och 177 via postenkät.
Se stycket Kalibrering av vikter.
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Tabell 2.	Svarsfrekvens, elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan.
Antal i urvalet

Antal som deltog

Svarsfrekvens

2 600

1 897

73 procent

Jämförelse mellan yngre och äldre elever
När man tar del av jämförelserna mellan yngre och äldre elever är det några
omständigheter man bör ha i åtanke. De äldre eleverna blev till exempel tele
fonintervjuade och intervjuaren läste inte upp svarsalternativet vet inte för
dem. Enbart om de äldre eleverna själva spontant svarade att de inte vet på
en fråga har svarsalternativet vet inte markerats. De yngre eleverna besvarade
enkäten i skolan och de har för de flesta frågor haft möjlighet att kryssa för
svarsalternativet vet inte. Detta är åtminstone delvis en förklaring till varför en
större andel yngre än äldre elever har svarat vet inte. Svarsfrekvensen är dessutom lägre bland de äldre än de yngre eleverna, 73 jämfört med 92 procent.
Lärarundersökningen
Urval – lärarundersökningen
Lärarundersökningen omfattar lärare i grundskolans årskurs 1–9 samt gymnasieskolan. Vid urvalet har registret över pedagogisk personal använts. Urvalet
som omfattade 2 900 lärare stratifierades efter skolform, befattningskod och
kön. Av de 2 900 lärarna i urvalet besvarade 2 041 postenkäten vilket ger en
svarsfrekvens på 70 procent.
Urvalet är inte stratifierat efter huvudmannatyp (kommunal och fristående).
Då urvalet är riksrepresentativt finns dock båda typerna av huvudmän representerade. Av lärarna är det 89 procent som anger att de arbetar i en skola med
kommunal huvudman, 11 procent anger att de arbetar i en fristående skola.
Datainsamling – lärarundersökningen
Datainsamlingen, som genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) på
uppdrag av Skolverket, gjordes med hjälp av postenkäter med tre påminnelser. I den andra och tredje påminnelsen bifogades även ett nytt frågeformulär.
Datainsamlingen pågick under perioden april–maj 2009.

138 attityder till skolan 2009

Bortfall – lärarundersökningen
Av bortfallet berodde 99 procent på att enkäten inte skickades åter (okänd
anledning) och 1 procent på att respondenten aktivt meddelade att hon/
han inte ville medverka. För att minska påverkan av bortfallet har under
sökningsresultaten kalibrerats.27 De hjälpvariabler som användes för att kalibrera vikterna i lärarundersökningen var kön, ålder, civilstånd, födelseland,
boendekommun, befattning och lärarexamen.
Tabell 3.	Svarsfrekvens, lärare i grund- och gymnasieskolan.
Antal i urvalet

Antal som deltog

Svarsfrekvens

2 900

2 041

70 procent

Statistiskt säkerställda skillnader
Attitydundersökningen omfattar ett urval av elever och lärare och de procentuella svarsfördelningar som presenteras är skattade andelar av den undersökta
populationens verkliga fördelning. För att kunna dra slutsatser om hela den
undersökta populationen används konfidensintervall för att mäta säkerheten
i andelsskattningarna. Konfidensintervallet talar om hur sannolikt det är att
finna den undersökta populationens verkliga andel inom ett visst intervall
från den skattade andelen. Det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan
två grupper om konfidensintervallen från grupperna inte överlappar varandra.
Det är praxis att tillämpa 95-procentiga konfidensintervall vid uttalande om
statistiskt säkerställda skillnader. Med detta menas att intervallet i genomsnitt
täcker det sanna värdet i 95 fall av 100 om andra fel än urvalsfel är försumbara. I rapporten omnämns endast skillnader mellan grupper som är statistiskt
säkerställda på 95-procentsnivån. Konfidensintervallen finns inte angivna tillsammans med de skattade andelar som presenteras i rapporten. I tabellerna på
Skolverkets webbplats finns dock konfidensintervallen angivna. Detta innebär
att det kan se ut som att det finns skillnader mellan två grupper i tabeller i
rapporten då dessa skillnader inte är statistiskt säkerställda.

27

Se stycket Kalibrering av vikter.
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Tabell 4.1 från kapitlet om Stress och krav kan tas som exempel:
Tabell 4.1

2003

”Hur ofta känner du dig stressad i skolan?” Andel elever i årskurs 4–6 i procent.

Varje dag

En eller flera
gånger i veckan

En eller flera
gånger i månaden

Mer sällan

Aldrig

Vet inte

4

13 (± 2)

28

25

21

8

2006

3

12 (± 1)

16

35

23

11

2009

3

10 (± 2)

20

35

23

9

Andelen elever som känner sig stressade en eller flera gånger i veckan ser
enligt tabellen ut att minska över tid. När ett 95-procentigt konfidensintervall
används visar det sig att de skattade andelarna för 2003, 2006 och 2009 ligger inom intervallen 11–15 procent, 11–13 procent respektive 8–12 procent.
Konfidensintervallen överlappar med andra ord varandra och skillnaderna
mellan de tre undersökningarna är därmed inte statistiskt säkerställda.
Enkäter och tabeller på Skolverkets webbplats
Resultaten av undersökningen presenteras fråga för fråga i tabeller som finns
tillgängliga på Skolverkets webbplats. I tabellerna presenteras procentuella
svarsfördelningar med konfidensintervall som anger hur stor osäkerhet de skattade procentandelarna har till följd av att undersökningen endast gäller ett
urval. I anslutning till tabellerna finns ett tolkningsstöd som beskriver hur man
läser tabellerna och hur man tolkar konfidensintervallen. Enkäter och intervjuformulär till elever och lärare finns också tillgängliga på Skolverkets webbplats.
Även enkäter och resultattabeller för samtliga frågor från undersökningarna
2003 och 2006 finns på Skolverkets webbplats.
Kalibrering av vikter
En viktig aspekt av en undersöknings kvalitet är bortfallets storlek. Ett vanligt
sätt att reducera bortfallets storlek i postenkätundersökningar är att genomföra
telefonintervjuuppföljningar. I de första attitydundersökningarna har telefonintervjuundersökningar använts för att reducera bortfallet. I 2003, 2006 och
2009 års undersökningar har kalibrering av vikter istället använts som metod
för att minska bortfallsskevheten. Kalibreringsmetoden bygger på att det finns
kunskap om de respondenter som inte besvarat undersökningen. I korthet
innebär kalibreringsmetoden att man använder ett antal registervariabler som
samvarierar med svarsbenägenheten hos olika grupper. Vilka registervariabler
som använts i vilken undersökning redovisas under respektive undersökning.
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Förutom att bortfallsskevheten reduceras är en fördel med metoden att under
sökningskostnaden minskar jämfört med när telefonintervjuuppföljningar
görs. Kvalitetshöjningen som kalibreringen innebär märks dock inte utåt då
svarsfrekvensen inte höjs på samma sätt som vid telefonintervjuuppföljningar.
Definitioner
Elever
För eleverna särredovisas resultaten efter skolform, programtyp i gymnasie
skolan, föräldrarnas högsta genomsnittliga utbildningsnivå, kön och svensk
respektive utländsk bakgrund. Skolformsgrupperna är indelade i elever i
årskurs 4–6, 7–9 och gymnasieskola.
De gymnasieprogram som i denna rapport benämns som yrkesinriktade är
nationella program där arbetsplatsförlagd utbildning om minst 15 veckor krävs
samt program vid fristående skolor med motsvarande inriktning. Följande
program finns: barn- och fritid, bygg, el, energi, fordon, handels- och administration, hantverk, hotell- och restaurang, industri, livsmedel, medie, naturbruk
och omvårdnad. De program/utbildningar som i rapporten benämns som
studieinriktade är nationella program där arbetsplatsförlagd utbildning inte är
obligatorisk samt program vid fristående skolor med motsvarande inriktning.
Följande program finns: naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik, estetisk
och International Baccalaureate.
Föräldrarnas högsta utbildning är indelad i grundskola, gymnasieskola och
högskola/universitet. Den av föräldrarna som har högst utbildning räknas, så
att om en elev har en förälder med högst grundskoleutbildning och en med
högst gymnasieskola är det gymnasieskolnivån som räknas i variabeln förälders
högsta utbildning.
Svensk bakgrund avser att eleven själv är född i Sverige och att minst en av
föräldrarna är född i Sverige. Med utländsk bakgrund avses att eleven själv är
född i ett annat land än Sverige eller att båda elevens föräldrar är födda i ett
annat land än Sverige. Denna definition motsvarar den som används i officiell
statistik av bland annat Statistiska centralbyrån. Samtliga variabler är registervariabler.
Lärare
Lärarnas svar redovisas förutom som total även efter hur lärarna i enkäten
har angett sin huvudsakliga undervisning (skolform, årskurs och programtyp
i gymnasieskolan), kön och antal undervisningsår. Skolformsgrupperna som
redovisas är: grundskolan årskurs 1–9, 1–3, 4–6 och 7–9 samt gymnasieskolan
år 1–3. Programtypsgrupperna är yrkesinriktade respektive studieinriktade
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program på samma sätt som för eleverna (se föregående stycke). Antal undervisningsår är indelat i 0–10 år, 11–25 år och 26 år eller mer. Kön, skolform
och undervisningsår är registervariabler och övriga uppgifter har lämnats av
läraren i enkäten.
Trakasserier
I kapitel 7 redovisas resultat från frågor om elevers erfarenhet av mobbning
och trakasserier. Frågorna har ställts med denna formulering sedan 2000 men
är inte helt i harmoni med den senaste lagstiftningen.
2006 kom barn- och elevskyddslagen om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling. Sedan 2009 finns bestämmelser om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i diskrimineringslagen och i
skollagen kap 14 a. Begreppet trakasserier betyder i den nya lagstiftningen
kränkningar som har samband med diskrimineringsgrunderna (kön, köns
överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder). Frågorna i
undersökningen avser inte fånga detta utan avser trakasserier i mer generell och
allomfattande mening.
Undersökningens frågor om mobbning och trakasserier har som främsta
uppgift att spegla utvecklingen över tid varför förändringar måste göras med
försiktighet. Frågeformuleringarna har och kommer att fortsätta övervägas
inför framtida undersökningar. Inför 2009 års undersökning ansågs dock den
gamla formuleringen mest lämpad.
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