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Förord
Skolverket har under lång tid haft regeringens uppdrag att årligen göra en
bedömning av situationen och utvecklingen inom förskoleverksamhet, skola
och vuxenutbildning, så också 2010. Skolverket har detta år valt att förändra
formen för lägesbedömningen. I år består den för första gången av två delar,
Beskrivande data respektive Bedömningar och slutsatser.
Under många år har Skolverket på eget initiativ publicerat skriften
Beskrivande data utifrån den statistik som finns tillgänglig. I årets lägesbedömning ingår Beskrivande data som del 1 lägesbedömningen. Beskrivande
data kan beskrivas som Skolverkets egen ”statistiska årsbok”. Den belyser
vilka förändringar som har skett inom skolformerna nationellt, regionalt och
lokalt. Förutom den skolformsvisa redovisningen innehåller Beskrivande data
en fördjupad beskrivning av tillgängliga uppgifter om de fristående skolorna.
Beskrivande data innehåller med andra ord information som också används
flitigt som underlag av andra myndigheter och organisationer i deras analyser
och slutsatser om skolans utveckling.
Del 2 av Skolverkets lägesbedömning 2010 benämns Bedömningar och slut
satser och disponeras på följande sätt: I kapitel 1 presenteras Skolverkets
sammanfattande bedömning av viktiga utvecklings- och bevakningsområden.
Kapitel 2 syftar till att ge en kortfattad översikt av några tendenser i skol
väsendet under det gångna året. Kapitlet bygger i huvudsak på resultaten från
Beskrivande data.
I efterföljande kapitel presenteras ett antal teman eller fördjupningar. Valet
av kapitel och fördjupningar har gjorts med utgångspunkt i tidigare läges
bedömningar, utvärderingar och utredningar. De områden och frågor som
problematiseras är sådana som Skolverket bedömer som viktiga för den fortsatta utvecklingen. Kapitel 3 benämns Nyckelkompetenser för framtiden. Redovisningen och resonemangen i detta kapitel utgår från de nyckelkompetenser
som varje medborgare förutsätts ha för att få ett gott liv och kunna försörja sig
i ett framtida arbetsliv enligt EU. Kapitel 4 har rubriken Barns och ungdomars
välbefinnande. I detta kapitel diskuteras dels det självklara faktum att hur elever mår påverkar hur de klarar sitt skolarbete, dels att hur skolan utformar sin
verksamhet påverkar hur eleverna mår. Referensramen är Barnkonventionen.
Kapitel 5 benämns i sin tur Ansvar och styrning i förändring. Skolverkets avsikt

är här att belysa några förändringar som påverkar förutsättningarna för huvudmännens styrning och ansvarstagande men också för medborgarna.
Skolverkets förhoppning är att lägesbedömningen kommer att fungera som
underlag för den nationella politiken och för den diskussion och det utvecklingsarbete som pågår lokalt i kommuner och skolor.

Stockholm den 26 oktober 2010
Helén Ängmo			
T.f. Generaldirektör		

Kerstin Mattsson
Projektledare
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1.

Inledning och Skolverkets
bedömningar

Skolan har på många sätt varit i fokus under det gångna året, inte minst under valrörelsen. Både frågor av systemkaraktär och enskilda händelser har fått
utrymme. Bland frågor som uppmärksammats finns bedömning och betygssättning, elevers arbetsro, lärarnas kompetens, förstatligande av skolan, olika
enskilda fall av mobbning, mottagandet av nyanlända elever, politiska partiers
rätt att informera i skolan och asylsökande/gömda barns rätt till utbildning.
De resultat som Skolverket har redovisat om de svenska elevernas försämrade kunskaper enligt olika internationella studier och tänkbara förklaringar
till denna utveckling har också haft stort genomslag. Ett annat tema som varit
framträdande i den offentliga debatten är de fristående skolorna, de vinst
givande utbildningsföretagen och de växande utbildningskoncernerna.
Den internationella utbildningspolitiska debatten har präglats av den ekonomiska krisen och dess konsekvenser inom olika utbildningssystem. En relativt ny fråga på OECD:s agenda är ökningen av marknadsliknande lösningar
och ökad valfrihet på utbildningsområdet och vilka konsekvenser detta har
för statens styrning.1 En annan viktig fråga inom OECD och EU är hur utbildningssystemen och verksamheten i skolsystemen ska kunna anpassas och
förnyas för att bland annat möta allt mer heterogena elevgrupper. Även för det
svenska skolväsendet är frågorna aktuella.
De demografiska förändringarna kommer att ställa krav på omprioriteringar
i många kommuner. Elevkullarnas storlek förändras över tid. Barn i förskole
åldern blir fler liksom barn i de tidiga skolåldrarna. Från att grundskolans elevkullar har minskat kommer de att öka kommande år. De stora gymnasiekullarna har börjat minska och fortsätter att göra så under ett antal år. Storstads
regionerna växer på glesbygdens bekostnad. Små kommuner i glesbygden har
en fortsatt svår situation med en allt äldre och krympande befolkningsmängd.
Det svenska skolväsendet är inne i en omfattande reformperiod. De beslutade och planerade reformerna innebär förändringar som påverkar strukturer
och mer grundläggande förutsättningar för verksamheterna. Det handlar om
reformer som kräver stort engagemang från statens men inte minst också från
skolhuvudmännens sida.
1

I OECD:s pågående studie ”Market Mechanisms and Stakeholder Behaviour” deltar Sverige. Vi återkommer till denna fråga i avsnitt 5.1.
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I de följande kapitlen beskriver och analyserar Skolverket utvecklingen inom
skolsektorn. Skolverkets bedömning är att tre områden kräver särskild uppmärksamhet:
• Resultatutvecklingen
• Reformeringen av skolväsendet
• Behovet av saklig information i ett stort och varierat utbildningssystem
De tre områdena bör enligt Skolverkets uppfattning utgöra en grund för statens utvärderingar, utvecklingsinsatser och uppmärksamhet de närmaste åren.
De lyfter dock samtidigt fram behovet av insatser från huvudmän och skolor.
1.1 Resultatutvecklingen inger fortsatt oro
Ett första utvecklings- och bevakningsområde som Skolverket vill lyfta fram
berör resultatutvecklingen. I tidigare lägesbedömningar och i en rad rapporter
har Skolverket lyft fram att det finns tydliga indikationer på att grundskoleelevers kunskaper har försämrats inom ett antal kunskapsområden under de
senaste 20 åren.
Under 2010 har ytterligare en internationell studie där svenska elever deltagit presenterats. Studien Morgondagens medborgare (2010)2 visar att svenska
elevers kunskaper om demokratifrågor är förhållandevis goda. Det finns heller
inga tecken på att de genomsnittliga kunskaperna inom detta område försämrats under de senaste 10 åren. Samtidigt bekräftar studien de likvärdighetsproblem som tidigare internationella studier av läsförståelse samt matematisk
och naturvetenskaplig kompetens har visat. Skillnaderna mellan de högst
och de lägst presterande eleverna har ökat, andelen lågpresterande har ökat
och högpresterande har minskat, pojkarna presterar sämre än flickorna och
föräldrarnas utbildning slår igenom i elevresultaten.3 Nya internationella och
nationella studier inom olika ämnesområden kommer givetvis att bredda och
fördjupa underlaget för bedömningen av resultatutvecklingen de kommande
åren.4 Det är också oroande att Skolverkets preliminära statistik för 2010 visar
att nästan 12 procent av eleverna som lämnade grundskolan våren 2010 inte
var behöriga att söka till nationella eller specialutformade program. Elevernas
kunskapsutveckling i grundskolan är viktig. Den är avgörande för elevernas

2

3
4

Skolverket (2010) Morgondagens medborgare. ICCS 2009: svenska 14-åringars kunskaper, värderingar och
deltagande i internationell belysning. Rapport 345.
Se vidare bilaga 1 för en sammanställning av resultatutvecklingen i tidigare studier.
Mest aktuell är publiceringen av PISA 2009, i december 2010. År 2012 publiceras PIRLS 2011 och
TIMSS 2011.
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möjligheter att göra den fortsatta skolgången framgångsrik. Enligt Skolverkets
mening måste resultatutvecklingen i grundskolan även fortsättningsvis följas
och stimuleras.
För gymnasieelevers del är underlaget om resultatutvecklingen genom
gående magrare, men den internationella studie som publicerades i december
2009 kring prestationerna i avancerad matematik och fysik bland elever på
naturvetenskaps- och teknikprogrammen bekräftar en redan tidigare oroande
bild.5 När det gäller vuxenutbildningen saknas motsvarande internationella
studier. Den pågående studien PIAAC6, en undersökning av hur personer
i åldern 16–65 i sin vardag, hemma och på arbetet, använder sina läs- och
matematikkunskaper, kommer förhoppningsvis att kunna ge indikationer på
vuxenutbildningens bidrag. Studiens resultat publiceras inte förrän 2013.
Inom förskolan finns inga mål som barnen ska uppnå utan det är verksamheten som ska bedömas. I den nya läroplanen tydliggörs förskolans pedagogiska uppdrag och kravet på att följa barnens kunskapsutveckling. Mot denna
bakgrund är det viktigt både från statens och från huvudmännens sida att
fortsätta arbetet med att utveckla metoder för att fånga resultatet i förskolornas
arbete.
För att skapa ett bättre underlag för att bedöma systemets effektivitet och
funktionalitet menar Skolverket att stat och huvudmän i analyserna av resul
tatutvecklingen och därmed måluppfyllelsen bör sträva efter att inkludera
samtliga skolformer.
Skolverket menar dessutom att det är angeläget att bredda underlaget för
att bedöma resultatutvecklingen. Morgondagens medborgare är ett exempel på
detta. Studien belyser elevernas medborgarkunskaper, ett område som inte
tidigare regelbundet varit i fokus. Inom Skolverket pågår ett arbete för att finna en ekonomiskt realistisk och för landets skolor rimlig utvärderingsstrategi
för att täcka in fler ämnesområden. Även EU:s arbete med att vidga kompetensbegreppet genom att formulera så kallade nyckelkompetenser stöder denna
tanke. I kapitel 3 belyses EU:s nyckelkompetenser utifrån svenska förhållanden
och resonerar kring frågan om nyckelkompetenser kan fungera som en referensram för fortsatt utvecklingsarbete med resultatutveckling och uppföljning.
Skolverket anser också att det är viktigt att fortsättningsvis belysa vilken
betydelse lärandemiljö samt elevernas välbefinnande, både fysiskt och psykiskt,
har för elevernas skolframgång. Skolverkets rapport Vad påverkar resultaten i
svensk grundskola? (2009) pekar på att det har funnits en övertro till självstän5

6

Skolverket (2009) TIMSS Advanced 2008. Svenska gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och
fysik i ett internationellt perspektiv. Rapport 336.
Programme for the International Assessment of Adult Competencies genomförs av OECD.
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digt arbete, och att aktiva, pådrivande och initierade lärare är en förutsättning
för goda elevprestationer. Lärandet sker bäst i en kontinuerlig dialog mellan
elev och lärare. Internationellt har John Hatties uppmärksammade studie
Visible Learning (2009) gett stöd för att de faktorer som är mest avgörande för
elevers skolframgång handlar om hur det ser ut inne i skolan. Här betonas vikten av engagerade lärare, ett fungerande samspel mellan elev och lärare, höga
förväntningar på eleverna och kompetenta skolledare med höga målsättningar.
Skolverket påpekar sammantaget att det är viktigt att fortsätta arbetet med att
utveckla kunskaperna om vilka faktorer som gynnar en god resultatutveckling.
Inte minst är studier av själva undervisningen angelägna.
1.2 Reformeringen av skolväsendet ställer krav
Ett andra utvecklings- och bevakningsområde som Skolverket vill lyfta fram är
den omfattande och krävande reformperiod som det svenska skolväsendet står
inför. De beslutade och planerade reformerna är genomgripande och kräver
stort engagemang från statens sida. Inte minst krävs betydande insatser från
skolhuvudmännens och skolornas sida, från dem som arbetar i förskolor, skolor och vuxenutbildningen. Saknas insikten om reformernas intentioner och
innebörd på den lokala nivån och om det finns brister när det gäller att leda
ett lokalt förändringsarbete försämras förutsättningarna för att de nationella
målen uppnås och att likvärdigheten i systemet stärks.
Skolverksamheterna påverkas samtidigt av faktorer som inte är kopplade till
reformbesluten; kommunernas ekonomi och demografiska förändringar kommer att ställa krav på anpassningar av huvudmännens sätt att organisera verksamheterna och på flexibilitet i lösningar. I många kommuner råder konkurrens om eleverna vilket påverkar huvudmännens agerande och förutsättningar
för planering. Dessa faktorer understryker enligt Skolverkets mening bilden av
ett skolväsende i omställning.
Skolverkets bestämda uppfattning är att de kommande åren kommer att
ställa stora krav på uthållighet från statens sida för att reformerna ska genomföras i enlighet med intentionerna. Reformerna kommer att kräva att
Skolverket på olika sätt hävdar det nationella uppdraget. Det ställer också krav
på att metoder utvecklas för att nå alla huvudmän. Från statens sida är det också viktigt att vara uppmärksam på och lyhörd för problem som visar sig liksom
att finna lämpliga stödformer för att undanröja dessa. De organisatoriska påfrestningarna kommer att kräva insatser för att följa hur huvudmän och skolor
lyckas anpassa sig till förändringar som sker och samtidigt säkerställa att elever
och studerande får en utbildning i enlighet med de nationella intentionerna.
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Det är enligt Skolverkets mening mycket viktigt att nationella utvecklings
initiativ används för att stödja reformgenomförandet. Reformgenomförandet
bör alltså vara huvudfokus från statens sida och utgöra den referensram som
behovet av statliga insatser ska värderas mot.
1.3 Behovet av saklig information i ett
system som har stort och varierat utbud
Det tredje utvecklings- och bevakningsområde Skolverket väljer att lyfta fram
i årets lägesbedömning berör hur skolsystemet i sin helhet har förändrats
under de senaste 20 åren. Valmöjligheterna för elever och studerande har ökat.
Elevernas och deras föräldrars rätt att välja skola har stärkts. Fristående skolor
med olika inriktningar finns i en stor del av landets kommuner. Profilskolor
av olika slag är vanliga och antalet skolor som i praktiken vänder sig till speciella elevgrupper tycks växa. Det pågår olika försöksverksamheter. Gränserna
mellan olika former av utbildning för vuxna är inte helt skarpa. Högskolans
behörighetsregler har förändrats vilket gör att de val eleverna gör i grundskolan
och gymnasieskolan kan påverka möjligheterna att komma in på en önskad
utbildning.
Elever och deras föräldrar möter liksom vuxenstuderande alltså ett utbud
på en växande och föränderlig marknad med många olika aktörer. Det är även
fortsättningsvis viktigt att tidigt ha en bild av vad man själv eller ens barn vill
eller bör få ut av sin utbildningsgång. Det är viktigt att skaffa sig information
och att man kan värdera information. Vissa grupper torde ha svårare att orientera sig; de som saknar erfarenhet av det svenska systemet eller de som inte är
vana att sovra i utbudet av olika utbildningar.
Inte minst den skollag som ska tillämpas i skolväsendet utom vuxenutbildningen från 1 juli 2011 och de beslutade reformerna t.ex. Skola 2011 och
gymnasiereformen GY 2011, syftar bland annat till att skapa större tydlighet
och bör därmed kunna göra det lättare för medborgaren att förstå de alternativ
hon eller han står inför. Utbudet kommer även fortsättningsvis att vara stort
och handlingsalternativen många. Under 2011 och 2012, kanske än längre,
kommer dessutom systemet att vara nytt inte bara för skolans anställda utan
även för medborgarna. Studie- och yrkesvägledare har redan tidigare spelat en
viktig roll för att ge stöd, men de nya förutsättningarna ställer, enligt vår mening, ännu större krav på en väl fungerande studie- och yrkesvägledning i alla
skolformer. Det finns också skäl för huvudmän och organisationer att sträva
efter att information som är tillgänglig på nätet inte bara är saklig utan även
lättillgänglig utifrån ett medborgarperspektiv.
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1.4 Slutsatser
Skolverket har här lyft fram tre större utvecklings- och bevakningsområden
som myndigheten anser bör vara vägledande för utvärderingar, utvecklingsinsatser och uppmärksamhet de närmaste åren. Under de senaste åren har en
rad nationella utvecklingsinitiativ inletts för att stödja kvalitetsutvecklingen i
skolväsendet och för att genomföra de omfattande reformerna – det statliga
rektorsprogrammet, omfattande kompetensutveckling och vidareutbildning av
lärare och förskolepersonal, stöd till utvecklingen av undervisningen i mate
matik, naturvetenskap och teknik samt stöd till språk-, läs- och skrivutveckling
är några få exempel. Även andra myndigheter har uppdrag som stödjer kvalitetsutvecklingen. Statens skolinspektion ska medverka till det lokala förbättringsarbetet genom bland annat kvalitetsgranskningar och tillsyn. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) riktar särskilt fokus mot utbildningen av
elever med en funktionsnedsättning.
Med hänsyn till de omfattande insatser som redan pågår lägger Skolverket
inga förslag på nya statliga insatser. Skolverket förordar i stället att man från
statens sida fullföljer och vid behov stärker pågående insatser så att beslutade
reformer konsolideras och att problem som kan visa sig under hand uppmärksammas och löses. Skolverket menar att uthållighet, lyhördhet, ett samlat
agerande från statens sida samt fortsatt kunskapsuppbyggnad om förändringar
i skolsystemet är viktiga förhållningssätt för att stärka kvalitet, måluppfyllelse
och likvärdighet. Ett fokuserat statligt agerande bör också bidra till att huvudmännen får möjligheter att ställa om sina verksamheter på ett planerat och väl
underbyggt sätt.
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I Lägesbedömningens del 1 har Skolverket redovisat tillgänglig statistik om det
svenska skolväsendet. Skolverket kan konstatera att i förhållande till föregåen
de år är förändringarna generellt sett små. Nedan sammanfattas kort några
tendenser i förskola, skola och vuxenutbildning.
Fler i förskoleverksamhet och vuxenutbildningar,
färre i grund- och gymnasieskola
Förskoleverksamheten har byggts ut mycket snabbt i Sverige. I dag motsvarar
tillgången på platser för barn 1–5 år i stort sett efterfrågan. De flesta barn i förskoleåldrarna deltar i förskoleverksamhet. Det innebär att platsbehovet följer
befolkningsutvecklingen och att förändringar i födelsetalen nu direkt påverkar
behovet av förskoleverksamhet. Hösten 2009 gick nästan en halv miljon barn i
förskoleverksamhet.
I förskoleklassen fortsätter antalet elever att öka och var läsåret 2009/10
drygt 100 000. Av alla sexåringar går 95 procent i förskoleklass.
Elevantalet i grundskolan minskar däremot. Läsåret 2009/10 fanns knappt
892 000 elever i grundskolan. Elevantalet kommer att fortsätta att minska
fram till läsåret 2011/12, enligt nuvarande prognoser. Antalet elever i den
obligatoriska särskolan minskar också. Läsåret 2009/10 var 12 700 elever mottagna i den obligatoriska särskolan. Andelen elever som går i den obligatoriska
särskolan utgör cirka 1,4 procent av samtliga elever i den obligatoriska skolan.
Den ökning av andelen elever mottagna i den obligatoriska särskolan som
Skolverket tidigare uppmärksammat har stannat av och andelen elever har
minskat något under de senaste tre läsåren.
Hösten 2009 gick omkring 395 000 elever i gymnasieskolan. Till följd av
lägre födelsetal minskar nu elevantalet för första gången sedan 2000/01. Enligt
prognosen kommer antalet elever i gymnasieskolan att minska fram till och
med år 2016. Elevantalet i gymnasiesärskolan fortsätter dock att öka. Läsåret
2009/10 var ca 9 400 elever mottagna i gymnasiesärskolan. Andelen elever i
gymnasiesärskolan är ca 2,5 procent.
Allt fler elever läser i vuxenutbildningar. Läsåret 2008/09 var det knappt
32 000 studerande i grundläggande vuxenutbildning, 136 500 i gymnasial
vuxenutbildning och 3 500 i påbyggnadsutbildning. Antalet elever i kom-
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munal vuxenutbildning (komvux) ökar nu. Antalet elever i sfi har ökat sedan
slutet av 1990-talet och uppgick läsåret 2008/09 till 84 300 elever.
Yrkesvux-utbildningarna är populära. Antalet platser har ökat avsevärt –
från 5 600 platser 2009 till 23 000 platser 2010. Totalt satsar staten ungefär en
miljard kronor på yrkesvux under 2010.
Lärartätheten har minskat i de flesta verksamheter
Skolverkets lärarstatistik för läsåret 2009/10 visar att lärartätheten har minskat
i de största verksamhetsformerna sedan föregående läsår. I ett tioårsperspektiv
är emellertid förändringarna små. Personaltätheten i förskolan har under de
senaste tio åren varierat mellan 5,3 och 5,7 barn per årsarbetare. Personaltätheten har visserligen ökat något de senaste åren men var år 2009 fortfarande
mindre än på 1990-talet.
Personaltätheten har fortsatt minska något i fritidshemmen – nära 21 barn
per årsarbetare 2009 jämfört med 20,5 år 2008. Variationen är dock stor mellan kommunerna. Hösten 2009 hade 40 procent av fritidspedagogerna arbetstid förlagd även till förskoleklass och/eller grundskola.
Antalet lärare per 100 elever har minskat något inom förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och svenskundervisning för invandrare (sfi) sedan före
gående mätning. I grundskolan är lärartätheten 8,2 lärare per 100 elever.
Motsvarande siffra i förskoleklass är 6,3, i gymnasieskolan 7,9 och i sfi 4,3.
Lärartätheten har sjunkit både i kommunala och fristående grund- och gym
nasieskolor. Lärartätheten är dock fortfarande lägre i de fristående skolorna.
Inom den obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och särvux har lärartätheten ökat sedan föregående mätning. Inom dessa skolformer är lärartät
heten ca 28, 23 respektive 5 lärare per 100 elever.
Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har ökat något
Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är generellt sett något h
 ögre
än föregående läsår. I ett tioårsperspektiv är dock förändringarna små. I grundskolan har 87 procent av lärarna en pedagogisk högskoleexamen och i gymnasieskolan, har 75 procent av lärarna en pedagogisk högskoleexamen. Andelen
lärare med pedagogisk högskoleexamen ökar något både inom kommunala och
fristående skolor. Fristående skolor har dock fortfarande en lägre andel lärare
med en pedagogisk högskoleexamen.
I förskolan har 96 procent av personalen utbildning för arbete med barn.
Denna situation har varit stabil under många år trots att förskoleverksamheten
har byggts ut. Andelen som har högskoleutbildning är lägre – 54 procent –
och även denna siffra har varit förhållandevis stabil under den senaste tioårs
perioden.
skolverkets lägesbedömning 2010
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Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är större bland kvinnorna
än bland männen i skolan och vuxenutbildningen. Av kvinnorna är det 82
procent som har en pedagogisk högskoleexamen. Motsvarande andel för männen är 70 procent. Inom gymnasieskolan och sfi har dessutom denna skillnad
ökat de senaste tio åren.
Allt fler elever i fristående skolor
I förskolan var 19 procent av barnen inskrivna i enskild förskola hösten 2009.
Andelen ökar fortfarande men ökningstakten är långt ifrån lika kraftig som
under 1990-talet.
11 procent av grundskolans elever gick i fristående skolor läsåret 2009/10.
I början av 1990-talet var den andelen cirka 1 procent och har sedan dess ökat
stadigt varje år. En relativt liten andel av den obligatoriska särskolans elever går
i en fristående särskola, cirka 4 procent. Den andelen har ökat långsamt.
Fler fristående skolor och färre kommunala
De senaste åren har antalet kommunala grundskolor minskat kontinuerligt
medan antalet fristående har ökat. Både bland kommunala och fristående
skolor finns många ganska små skolor – en tredjedel bland kommunala och
mer än hälften av de fristående hade 2009/10 färre än 100 elever. Bland
landets 4 655 grundskolor var cirka 15 procent fristående.
Knappt 22 procent av alla elever i gymnasieskolan fick sin utbildning i fristående gymnasieskolor 2009. Gymnasieskolan är den skolform där ökningen
av fristående skolor har varit störst. Ökningen verkar inte heller ha mattats av.
I dag finns det nästan lika många fristående gymnasieskolor, 458 stycken, som
kommunala, 497 stycken.
De elever som gick ut gymnasieskolan våren 2009 var fler än någonsin och
antalet nybörjare läsåret 2009/10 var färre än tidigare. Sammantaget står gymnasieskolan nu inför en kraftig minskning av antalet elever. Samtidigt har det
aldrig funnits så många gymnasieskolor och ett så stort utbildningsutbud som
nu. Medan antalet kommunala gymnasieskolor har legat på ungefär samma
nivå de senaste tio åren har antalet fristående skolor mer än tredubblats. De
fristående skolorna har färre elever per skola än de kommunala. De fristående
skolorna utgjorde med andra ord 47 procent av totala antalet gymnasieskolor.
Stort intresse för att starta nya fristående skolor
Intresset för att starta fristående skolor ökar fortfarande. Under 2010 års ansökningsperiod fick Skolinspektionen in knappt 700 ansökningar om att starta
fristående skolor höstterminen 2011, en ökning med 36 procent jämfört med
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2009. De flesta gällde nyetableringar – närmare 60 procent – och antalet som
ville starta gymnasieskola var denna gång nästan lika stort som antalet ansökningar om att starta grundskola. Drygt hälften av ansökningarna gällde etableringar i något av de tre storstadslänen.
Det blir allt vanligare att eleverna på komvux läser kurser som anordnas av
annan utbildningsanordnare än kommun och landsting. Läsåret 2008/09 var
denna andel 32 procent jämfört med 21 procent fem år tidigare. Den 1 januari
2011 utvidgas rätten att utfärda betyg till att även gälla privata vuxenutbildningsanordnare.
Färre elever behöriga till gymnasieskolan
Våren 2009 var 88,8 procent av niondeklassarna behöriga till gymnasieskolans
nationella och specialutformade program. Skolverkets preliminära statistik för
2010 visar att nästan 12 procent, eller cirka 14 000 elever som gick ut årskurs
9 våren 2010 inte hade godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik –
vilket krävs för att få börja på ett nationellt program i gymnasieskolan. Det är
den högsta andelen sedan 1998 då det nuvarande betygssystemet infördes. Då
var andelen behöriga drygt 91 procent. Det har heller aldrig varit en så stor
förändring mellan två läsår som det var mellan 2008 och 2009.
Fortsatt låg genomströmning i gymnasieskolan
Genomströmningen har inte förändrats märkbart jämfört med tidigare avgångskullar. Våren 2009 hade 68 procent av dem som påbörjat en gymnasieutbildning tre år tidigare fått ett slutbetyg. Av dem som börjat fyra år tidigare
hade 76 procent fått ett slutbetyg. Vid jämförelse mellan huvudmän är genomströmningen högst för landstingskommunala skolor, följt av fristående skolor
och lägst för kommunala skolor. Genomströmningen inom tre år var högst
för elever som gått utbildning med bygginriktning, 83 procent, och bättre än
genomströmningen vid naturvetenskapliga utbildningar där andelen med slutbetyg efter tre års studier var 82 procent. Kvinnor har överlag högre genomströmning än män.
Av samtliga elever som hösten 2008 gick i gymnasieskolans första årskurs
var det drygt 6 procent av eleverna som avbröt sina studier eller gjorde ett studieuppehåll från sin gymnasieutbildning under eller efter det första studieåret.
Den andelen har varit relativt stabil under de senaste fem åren. Elever med
utländsk bakgrund avbryter eller gör studieuppehåll mer än dubbelt så ofta
som elever med svensk bakgrund. Andelen 20-åringar med slutbetyg varierar
mellan landets kommuner från 52 procent till 88 procent.
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Oförändrade betygsresultat i gymnasieskolan
Elevernas genomsnittliga betygsresultat har varit stabila de senaste sju läsåren.
Läsåret 1996/97 var den genomsnittliga betygspoängen 12,6. Därefter ökade
den till 14,0 fram till läsåret 2002/03 och har sedan dess varit i stort sett
oförändrad. I de flesta kurserna har kvinnor högre betyg än män. Skillnaden
har ökat över tid. Fristående skolor har haft en negativ betygsutveckling efter
år 2003 vilket kan bero på att de fristående gymnasieskolorna rekryterar fler
elever och att fristående skolor numera i högre utsträckning anordnar yrkes
förberedande utbildningar.
Högst genomsnittlig betygspoäng hade utbildningar med naturvetenskapligt, estetiskt och samhällsvetenskapligt innehåll. Lägst genomsnittligt
betygspoäng hade utbildningar med anknytning till fordon, energi och el. Av
de 97 100 elever som våren 2009 fick slutbetyg från gymnasieskolan hade 90
procent grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier. Andelen med behörighet till universitets- och högskolestudier har minskat något de
senaste fem åren för elever med slutbetyg från fristående skolor.
De flesta som går i skolan mår bra – men
tendenser finns att psykisk ohälsa ökar
En majoritet av eleverna i svenska skolor uppger att de mår bra och trivs med
sina lärare och kamrater. Det finns vissa indikationer på att den psykiska
ohälsan ökat något under senare år. De försämringar man har kunnat se är
små och utgår från mycket goda värden. Forskningsstudier har också visat att
sömnstörningar och trötthet har ökat i alla åldersgrupper.
Samtidigt som de flesta barn och ungdomar trivs och känner sig trygga i
skolan är det många som utsätts för mobbning och annan kränkande behandling i skolan direkt eller via sociala medier. Mobbning varierar mycket mellan
skolor men även mellan klasser. Elever med funktionshinder och elever som
går i särskola känner sig ofta utsatta. Även om de flesta skolor har rutiner för
hur man vill åtgärda kränkande behandling och trakasserier följs inte alltid
dessa rutiner; man saknar ofta gemensamma förhållningssätt.
Kostnader
Under verksamhetsåret 2009 uppgick den totala kostnaden för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning till 198,1 miljarder
kronor. Av detta belopp bestod två tredjedelar av kostnader för skolväsendet
och en tredjedel av kostnader för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
Drygt 84 procent av den totala kostnaden utgörs av kostnader för verksamhet
med kommunal huvudman.
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För Sveriges vidkommande förutspådde Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) ett underskott för kommunerna för 2009. I verkligheten blev kommunernas och landstingens samlade resultat plus 14 miljarder kronor. Mer än
90 procent av kommunerna redovisade överskott. Av 1 500 varslade lärare blev
400 uppsagda. År 2010 ser resultatmässigt ut att bli ett ännu starkare år för
kommunerna och landstingen. Enligt SKL beräknas kommunernas kostnader
öka 2011 bland annat på grund av demografisk utveckling, en fortsatt stor
konkurrens från fristående skolor samt till följd av genomförandet av reformer
såsom den nya gymnasieskolan.7

7

Sveriges kommuner och landsting (2010) Arbetsmarknadsutsikterna 2010 och 2011. Ura 2010:3.
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Diskussioner och analyser om resultat och resultatutveckling har under lång
tid, inte bara i Sverige, i hög grad gällt läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Kritik har ibland riktats mot att denna fokusering snävar in inte
bara skolans kunskapsuppdrag utan skolans hela uppdrag. Man menar att
värdegrundsuppdraget kommit i skymundan. Under 2000-talet har det dock
i EU- och OECD-sammanhang pågått en diskussion om vad varje medborgare behöver för att klara sig väl och vad ett post-industriellt samhälle behöver
i termer av kompetenser och förhållningssätt för att inte bara överleva, utan
också utvecklas hållbart. I någon mån har denna diskussion bidragit till att
vidga bilden av skolans uppdrag. Enligt Skolverket finns det alltså skäl att
uppmärksamma såväl de etablerade kunskapsområden som de övriga som
ingår i den nya referensramen, uttryckt i form av ”key competences” eller
”nyckelkompetenser”.8 Syftet är dels att få en bild av de olika områden som
referensramen innefattar, dels se vilken kunskap som finns om elevers och
studerandes kompetens.
EU lyfter fram följande åtta nyckelkompetenser:
1. Kommunikation på modersmålet.
2. Kommunikation på främmande språk.
3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk
kompetens.
4. Digital kompetens.
5. Lära att lära.
6. Social och medborgerlig kompetens.
7. Initiativförmåga och företagaranda.
8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

8

Kompetensbegreppet kopplas vanligtvis till användning av kunskaper och färdigheter i vissa sammanhang. I strikt mening är alltså kompetens kontextbundet. När EU-kommissionen fastställt begreppet
”nyckelkompetenser” är dock vare sig det kontextbundna eller det användningsanknutna särskilt framträdande. Nyckelkompetenser handlar i praktiken om generella kunskaper och förhållningssätt. I detta
sammanhang bortser vi emellertid från denna problematik.
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I detta kapitel behandlas sex av nyckelkompetenserna samt de skilda förutsättningar som olika grupper av ungdomar har att utveckla eller dra nytta av dessa
kompetenser. De två nyckelkompetenser som inte berörs i rapporten är ”Lära
att lära” och ”Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer”. Skälet
till att ”Lära att lära” inte berörs är att denna kompetens visat sig vara svår att
definiera. Vad gäller ”Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer”
bedöms underlaget inte vara tillräckligt i nuläget.
3.1 Kommunikation på modersmålet
EU-kommissionen definierar kommunikation på modersmålet på följande
sätt:
Kommunikation på modersmålet är förmågan att i både tal och skrift
uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter (dvs. att
lyssna, tala, läsa och skriva) samt språklig interaktion i lämplig och
kreativ form i en rad olika samhälleliga och kulturella sammanhang
– utbildning, arbete, hem och fritid.9
Förmågan att kommunicera på sitt modersmål är tämligen självklart en av
EU:s nyckelkompetenser. Språket är centralt för att utveckla en människas
tänkande, kreativitet och lärande. Att ha ordet i sin makt, att kunna göra sin
röst hörd i tal och skrift, är grundläggande för varje medborgare och själva
grunden för ett demokratiskt samhälle. Att ha tillgång till språket är en förutsättning för allt annat lärande och för utformandet av varje individs identitet.
Läsfärdigheter i svenska på god nivå i ett internationellt perspektiv
I det nationella provet i svenska i årskurs 9 nådde nästan alla elever (98 procent) målen läsåret 2008/09. Av de elever som läste svenska som andraspråk
nådde närmare 85 procent minst godkänt. När det gäller elevers läsförmåga
visade resultaten i den internationella studien PIRLS 2006 att svenska elever i
årskurs 4 låg på genomsnittlig nivå eller högre.
Bland de svenska tioåringarna har dock läsförmågan försämrats enligt den
internationella undersökningen PIRLS10 (se bilaga 1 för en sammanställning

9
10

Europeiska kommissionen (2007) Nyckelkompetenser för livslångt lärande. En europeisk referensram.
Skolverket (2007) PIRLS 2006. Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i Sverige och i världen. Rapport 305.;
Skolverket (2007) Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt om läs undervisningen i Sverige 1995–
2007. Rapport 304. Först 2012 redovisas resultaten från PIRLS 2011. Samtidigt redovisas resultaten från
TIMSS 2011.
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av resultatutvecklingen i internationella studier11). Från att ha varit i topp internationellt sett har eleverna i svenska skolor halkat efter. I PIRLS 2006 återfanns svenska elever på sjunde plats. Sex länder/regioner nådde ett signifikant
bättre resultat än det som uppmätts i Sverige. År 2001 var emellertid Sverige
bäst bland de länder som då deltog. PIRLS 2006 visade också att andelen starka och mycket starka läsare har minskat. En analys som gjorts av de svenska
resultaten i olika internationella undersökningar från 1971, 1991 och 2001
indikerar att en nedåtgående trend påbörjades redan före 1991 och att den har
blivit mer accentuerad efter 1991.
Läsförmågan var även bland 15-åringar god enligt PISA 2006.12 Svenska
15-åringar presterade över OECD-genomsnittet (fem OECD-länder och ett
land utanför OECD presterar de på högre nivå). När det gäller läsförståelse
hade Sveriges resultat inte förändrats signifikant i förhållande till andra länder i
förhållande till läget år 2000. De svagaste läsarna presterade dock något sämre
år 2006 jämfört med år 2000. Skillnaderna i prestation mellan pojkar och
flickor var mycket stora. Det var dubbelt så hög andel pojkar än flickor bland
de svagaste eleverna.
Elevens eget modersmål – en nyckelkompetens?
Många av den svenska skolans elever har inte svenska som modersmål.
När EU-kommissionen talar om ”modersmålet” avses framför allt ett lands
officiella språk. Man framhåller att förmågan att kommunicera på ett o fficiellt
språk är en förutsättning för individens deltagande i samhället. När EUkommissionen talar om ”modersmål” skulle vi alltså tala om ”svenska” och
”svenska som andraspråk” i de svenska styrdokumenten. Frågan om vilka
insatser för att stödja även andra språk än de officiella lämnar kommissionen
över till medlemsländerna. Huruvida annat modersmål än svenska ska räknas
som en nyckelkompetens är alltså osäkert om vi håller oss till EU-definitionen.
Skolverket vill ändå lyfta området eftersom Sverige utmärker sig internationellt
genom att inte enbart betona vikten av att kunna svenska utan även rätten till
modersmålsundervisning för elever med utländsk bakgrund. Nu gällande kursplan för ämnet modersmål i grundskolan säger:

11

12

Sammanställningen gjordes i samband med ett regeringsuppdrag och redovisades i Skolverket (2009)
Skolverkets bild av utvecklingen av kunskapsresultaten i grundskolan och av elevers studiemiljö. Dnr
2008:3010.
Skolverket (2007) PISA 2006 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera – naturvetenskap,
matematik och läsförståelse. Resultaten i koncentrat. Sammanfattning av rapport 306.
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Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kultu
rella identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen.
Ämnet modersmål syftar till att ge elever med ett annat modersmål än
svenska möjligheter att tillsammans med andra vidareutveckla sina
kunskaper i modersmålet. Därigenom kan deras självkänsla stärkas och
uppfattningen om den egna livssituationen tydliggöras.
Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas ut
veckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Lärande
är starkt förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i det
egna språket är en väg till att lära också på svenska. Ämnet har därför
det viktiga uppdraget att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling.
Modersmålet är nyckeln till och levandegör det kulturella arvet med
dess olika yttringar. Genom kunskaper om kulturbakgrunden och om
den egna minoritetskulturen i Sverige kan ämnet modersmål bidra till
att hjälpa eleverna att göra jämförelser mellan olika kulturer och däri
genom bättre förstå sin situation. Ännu ett syfte med ämnet modersmål
är således att verka för att öka förståelsen mellan olika folk och olika
kulturer.13
I stort sett alla EU/EES-länder ger någon form av särskilt stöd till elever som
inte har det officiella språket som modersmål.14 I många andra länder saknas
emellertid, motsvarande rättigheter. Det finns exempel på statliga satsningar
som inbegriper modersmålsundervisning men den långtgående rättighet som
barn och ungdomar i Sverige har är ovanlig. Säkerställandet av de nationella
minoriteternas särskilda rättigheter förefaller också vara ovanligt.
Sedan 1960-talet har det pågått en diskussion om modersmålundervisningens betydelse för elevers utveckling i svensk skola.15 Med stöd i forskningen
lyfter allt fler idag fram att undervisning på modersmålet har positiva effekter
för invandrarelevers identitet, sociala mognad, inlärning av svenska och andra
ämneskunskaper.16 Även OECD lyfter fram betydelsen av modersmålsundervisning i rapport Reviews of Migrant Education (2010).

13
14

15

16

Förordning om kursplaner för grundskolan (SKOLFS 2000:135) Se också www.skolverket.se.
Eurydice (2009) Integrating Immigrant Children into Schools in Europe. Eury-dice/Eurostat. Key Data on
Education in Europe 2009.
Bunar, N. (2010) Nyanlända och lärande. En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan.
sid 68.
ibid. sid. 85.
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Långt ifrån alla som har rätt till modersmålsundervisning deltar i sådan
Av alla elever som är berättigade till modersmålsundervisning deltog drygt 53
procent år 2010. Antalet elever som deltar i modersmålsundervisning har ökat
med drygt tiotusen elever de senaste fem åren, från 80 000 elever år 2005 till
92 000 elever 2010. Andelen barn och elever med annan språklig bakgrund
än enbart svensk fortsätter att öka i förskolor, skolor och inom vuxenutbildningen. Nära nog en femtedel av eleverna i grundskolan har idag någon form
av migrationsbakgrund/flerspråkig bakgrund. Inspektioner, utvärderingar och
forskning visar att förskolor och skolor har svårigheter att klara den utmaning
det innebär att arbeta med en allt mer språkligt och kulturellt heterogen målgrupp. Utbildningsresultaten för elever med denna bakgrund är generellt sämre än för elever med majoritetsspråksbakgrund. Det handlar ytterst om skol
systemets möjlighet att kunna erbjuda likvärdiga möjligheter till utbildning.
Nyanlända elever får inte det stöd de har rätt till
Enligt grundskole- och gymnasieförordningen har nyanlända17 elever rätt till
undervisning och studiehandledning på sitt modersmål (för de nationella
minoritetsspråken gäller detta alltid).18 Kommunerna och skolorna fokuserar dock alltför ensidigt på elevernas språkkunskaper, men undersöker sällan
elevernas kunskaper i övriga ämnen. Enligt Skolverkets undersökning från
2007 brister kommuner och skolor i att ge nyanlända ämnesundervisning och
studiehandledning på deras modersmål. Ofta upplever nyanlända elever med
god skolbakgrund att deras ämneskunskaper får ligga i träda medan de lär sig
svenska. Kommuner saknar dessutom förmåga att överblicka möjligheterna att
förändra skolornas reguljära verksamhet för att på ett flexibelt sätt kunna integrera nyanlända elever.19
Skolinspektionen visar i en kvalitetsgranskning från 2009 att bristerna tycks
kvarstå. Skolorna erbjuder sällan eleverna undervisning och studiehandledning
på deras modersmål. Hos kommuner och skolor finns enligt Skolinspektionen
fortfarande stor osäkerhet och okunskap om de ovillkorliga krav som finns i
författningarna om kommunernas skyldighet att anordna detta.20

17

18
19
20

Med nyanlända elever avser Skolverket elever som inte har svenska som modersmål och inte heller
behärskar det svenska språket och som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid till grundskola,
gymnasieskolan eller motsvarande skolformer. Här återfinns barn och ungdomar som nyss har fått
uppehållstillstånd, asylsökande barn och ungdomar samt gömda barn och ungdomar.
Grundskoleförordningen, 5 kap.; Gymnasieförordningen, 8 kap.
Skolverket (2007) Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever. Redovisning av ett regeringsuppdrag.
Skolinspektionen (2009) Utbildning för nyanlända elever – rätten till god utbildning i en trygg miljö.
Granskningen baseras på 14 kommuner och 38 skolor i årskurs 8 och 9 samt gymnasieskolan.
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Kommentar
Att alla elever ges stöd att utveckla en god kommunikativ färdighet på svenska
är en grundläggande uppgift för skolan. Enligt de nationella proven är flertalet
svenska elever goda läsare samtidigt som de internationella studier som genom
förts i årskurs 4 visar på försämringar. I december 2010 publiceras PISA 2009
som ger svar på frågan om den negativa tendens som kunde konstateras för
10-åringarna i PIRLS 2006 nu också gäller 15-åringarna. Det finns därmed
anledning att återkomma till frågan i kommande lägesbedömning.
Elever med utländsk bakgrund, särskilt om de inte befunnit sig i landet så
många år, har dock ofta svårigheter. Även om det råder olika meningar om i
vilken utsträckning modersmålsträning i skolan är en förutsättning för att lära
sig svenska, innebär bland annat tillgången till ämnesundervisning och handledning på modersmålet att förutsättningarna ökar för att eleverna inte ska
misslyckas i andra ämnen. Kunskaper i flera språk kan också vara en tillgång
för den enskilde individen.(Jfr. avsnitt 3.2)
I de Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) som Skolverket tagit fram rekommenderas kommuner och skolor att införa övergripande
riktlinjer och rutiner för mottaganden av nyanlända elever. Skolverket lägger
vikt vid att eleven tidigt möter höga förväntningar, tydliga mål och en skola
där man ser nyanlända elevers kunskap och erfarenheter som en tillgång.
Skolverket påpekar att elever ska ges möjligheter att utveckla sina ämnes
kunskaper på sitt modersmål, att skolan löpande ska ge studiehandledning
på modersmålet samt att skolor och kommuner ska identifiera och samordna
kompetensutveckling för personal i dessa frågor. Vidare bör skolorna så snart
som möjligt kartlägga elevens läs- och skrivförmåga, kunskaper i modersmålet,
andra språk och svenska. Skolorna uppmuntras att fastställa tidsgränser så att
eleverna så snart som möjligt inkluderas i ordinarie skolgång.
3.2 Kommunikation på främmande språk
En annan nyckelkompetens är förmågan att kommunicera på främmande
språk. Flerspråkighet är enligt EU-kommissionen och OECD en värdefull tillgång, inte minst med tanke på den globalisering som präglar samhället idag.21
EU-kommissionens höga ambitioner när det gäller att befrämja rörligheten
inom Europa understryker den vikt man lägger vid språkkompetenser. Intresset från kommissionens och många medlemsländers sida för medborgarnas
kompetens att kommunicera på flera främmande språk har också kommit till

21

Europeiska gemenskapernas kommission (2008) Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt
åtagande.
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uttryck i en omfattande studie kring europeiska elevers språkkunskaper som
för närvarande pågår.22
EU-kommissionens definition av kommunikation på främmande språk är
bred:
Kommunikation på främmande språk inbegriper ungefär samma
kunskaper och färdigheter som kommunikation på modersmålet. Den
grundar sig på förmågan att i både tal och skrift förstå, uttrycka och
tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter (dvs. att lyssna, tala,
läsa och skriva) i en rad olika samhälleliga och kulturella sammanhang
– utbildning, arbete, hem och fritid – beroende på individens egna
behov och preferenser. Kommunikation på främmande språk kräver
också kompetens i fråga om t.ex. förhandlingsteknik och interkulturell
förståelse. På individplanet varierar kunskapsnivån alltid mellan de fyra
aspekterna (lyssna, tala, läsa och skriva) och mellan olika språk och be
roende på personens sociala och kulturella bakgrund, miljö, behov
och/eller intressen.23
Sverige har ställt sig bakom det europeiska utbildningsmålet att främja kunskaper i två språk utöver modersmålet. Regeringens beslut om att språkstudier i
gymnasieskolan ska ge extrapoäng vid antagning till högskola är en markering
om att detta är ett angeläget område.24
Engelskan har en stark ställning i Sverige
Engelskan är idag det främsta andraspråket i världen. En fjärdedel av världens
befolkning sägs förstå engelska och drygt hälften av EU:s medborgare behärskar engelska i varierande utsträckning. Engelskan har också en mycket stark
ställning i Sverige. Engelskan är obligatorisk i grund- och gymnasieskolan,
och krävs för behörighet till högskolan. Enligt Eurobarometern är Sverige
det EU-land där störst andel, 97 procent, anser att engelska är det viktigaste
språket att kunna.25 Elever i svenska skolor tvivlar alltså inte på nyttan av att
lära sig engelska. De är motiverade att lära sig språket både i och utanför skolan. Andra språk har dock sämre förutsättningar. Visserligen påbörjar många
22

23
24

25

European Survey of Language Competences (ESLC) genomförs 2011 för första gången och ambitioner
finns att upprepa studien framöver. Svenska elever i årskurs 9 testas i engelska och spanska.
Europeiska kommissionen (2007) Nyckelkompetenser för livslångt lärande. En europeisk referensram.
Regeringen har även beslutat att inrätta spetsutbildningar vid 20 skolor där gymnasieelever som har förutsättningar för matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora inklusive moderna språk
ska stimuleras i sin kunskapsutveckling. Regeringen kommer också att föreslå försöksverksamhet med
motsvarande spetsutbildningar i ett antal grundskolor.
European Commission (2006) Europeans and their Languages.
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studier i spanska, franska och tyska på grundskolenivå, men det sker många
avhopp från språkstudierna i grundskolan. Dessutom utbildas idag allt färre
lärare inom moderna språk, vilket innebär att möjligheterna att studera andra
främmande språk utöver engelska kan vara på väg att på sikt försvagas.
Många skolor har redan idag undervisning i engelska från årskurs 1 och
ibland även från förskoleklass. En europeisk studie (Early Language Learning
in Europe – ELLiE26) visar att elever, lärare och föräldrar i svenska skolor upplever tidig inlärning av engelska som något positivt. Dagens ungdomar utvecklar dock sin språkliga kompetens inom ämnet engelska inte bara i skolan, utan
också i sin vardag med hjälp av olika medier, it och spel på sin fritid.
Många elever når inte målen i engelska
Av samtliga elever uppnådde 6,0 procent inte målen i engelska i årskurs 9
läsåret 2008/09. Resultaten var bättre för elever i fristående skolor än i kommunala skolor. Endast 2,5 procent av eleverna i fristående skolor uppnådde
inte målen i årskurs 9 i engelska läsåret 2008/09. 57,7 procent av eleverna i
samtliga skolor fick betyget VG eller MVG i engelska i årskurs 9. I fristående
skolor fick 71,5 procent av eleverna VG eller MVG i engelska.
Som en jämförelse uppnådde 7,4 procent av samtliga elever inte målen i
matematik i årskurs 9 läsåret 2008/09 och en lägre andel, 43,4 procent fick
VG eller MVG.
I gymnasieskolan läsåret 2008/09 fick drygt 70 000 elever slutbetyg i engelska B. Av dessa elever fick 3,6 procent IG och 62,9 procent VG eller MVG. I
fristående gymnasieskolor fick en större andel av eleverna, 4,3 procent, betyget
IG i engelska B samtidigt som en större andel fick betyget VG eller MVG,
65,3 procent. I engelska C fick 19 500 elever slutbetyg. Av dessa elever hade
en något större andel än i engelska B betyget IG men också en större andel VG
eller MVG.
Engelska som undervisningsspråk på gott och ont
Engelskan vinner idag mark som undervisningsspråk inom svensk utbildning.
Detta är särskilt påtagligt inom högre utbildning och forskning. Men även i
skolan förekommer undervisning på engelska. Så kallad språk- och ämnes
integrerad undervisning finns sedan länge främst på gymnasieskolan men
även i grundskolan i form av en försöksverksamhet.27 Försöksverksamheten

26

27

Den svenska delen av ELLiE-studien utförs av Umeå universitet och forskarna Eva Lindgren och 
Gun Lundberg.
SFS 2003:459 Förordning om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning.
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har utvärderats.28 Grovt uppskattat hade 1 procent av grundskoleeleverna i
viss omfattning engelska som undervisningsspråk läsåret 2008/2009. En ökning verkar ha skett de två senaste åren, bl.a. till följd av nya fristående skolor.
Ibland är det hela skolor som bedriver språk- och ämnesintegrerad undervisning, ibland några lärare i enstaka klasser. Det var framför allt de fristående
skolorna som hade engelsk profil/inriktning för hela skolan medan kommunala skolor hade profilklasser som fick delar av undervisningen på engelska.
Undervisning på engelska i grundskolan var vanligast i NO-ämnena (utom
teknik) och i SO-ämnena.
En forskningsstudie pekar på ett antal negativa konsekvenser, att undervisning på engelska leder till att det blir tystare i klassrummet, att det går
långsammare, att eleverna har svårt att kommunicera med kamrater i parallell
klassen om vad de lärt sig, att läraren har svårt att hinna igenom allt stoff samt
att kunskaperna tycks bli ytligare. Studien visar samtidigt att det framförallt
är ambitiösa eleverna som väljer att gå en klass med undervisning på engelska,
något som också kommer fram i Skolverkets utvärdering. Eleverna kompenserar de negativa sidorna av verksamheten genom att ägna mer tid åt studierna.
Forskarens slutsats är att de negativa effekterna skulle märkas tydligare om fler
inte fullt så ambitiösa elever valde undervisning på engelska.29
Moderna språk – spanskan tar över
I en majoritet av Europas utbildningssystem är det obligatoriskt på gymnasienivå att läsa två främmande språk.30 På grundskolenivå är det däremot bara
obligatoriskt i ett fåtal mindre länder; Estland, Lettland, Luxemburg, Island
och Grekland. Sverige har ett ”mjukt obligatorium”. En trend i många länder
är emellertid att det i allt tidigare skolår är obligatoriskt att studera åtminstone
ett främmande språk.31
Läsåret 2009/10 läste 66 procent av eleverna i årskurs 9 moderna språk.32
Andelen som studerar moderna språk har legat på en jämn nivå de senaste
åren, men varierar mellan kommuner. Det finns kommuner där andelen är
nära 90 procent och det finns kommuner där andelen är under 30 procent.

28
29
30
31
32

Skolverket (2010) Utvärdering av försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan.
Falk, M. L. (2008) Svenska i engelskspråkig skolmiljö. Ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser.
I flertalet andra länder avses dock endast studieförberedande utbildningar.
European Commission (2008) Key Data on Teaching Languages at school in Europe.
Kommunen är skyldig att erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska och anordna språket
om minst fem elever väljer det och om eleverna bedöms ha möjlighet att fortsätta med språket i gymnasieskolan. Även andra språk får erbjudas som språkval. Om eleven och elevens vårdnadshavare så önskar,
ska eleven som alternativ till moderna språk erbjudas undervisning i modersmål, svenska som andra
språk, svenska, engelska eller teckenspråk.
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De vanligaste moderna språken är spanska, franska och tyska. Spanska
har vuxit under senare år, samtidigt som andelen elever som läser tyska har
minskat.
Diagram 1

Andelen elever i årskurs 9 som läsåren 1998/99–2009/10 läste franska,
spanska, tyska respektive alternativ till moderna språk
Franska

Tyska

Spanska

Alt. till moderna språk

Flickor
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
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Fler flickor än pojkar läser moderna språk (i årskurs 9 är andelen flickor 11
procentenheter större).33 Allt fler elever i grundskolan väljer dock bort moder
na språk för andra typer av språkstudier. Läsåret 2009/10 valde hela 30 procent av eleverna i årskurs 9 att läsa ett alternativ till moderna språk (varav de
flesta valde en kombination av ämnena svenska och engelska). De elever som

33

Forstén, J. (2007) Är det vanligare att pojkar väljer bort moderna språk?
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väljer svenska/engelska får inget betyg i detta, då svenska/engelska inte är ett
ämne i sig. Det är istället samma mål som finns för ämnena svenska respektive
engelska som gäller och betyg sätts i respektive ämne.
Av samliga elever i årskurs 9 läsåret 2008/09 som valt moderna språk inom
språkvalet uppnådde inte 4,9 procent av eleverna målen i tyska, 5,0 procent
målen i franska och 6,2 procent målen i spanska. Dubbelt så många elever
fick betyg i spanska jämfört med franska och tyska tillsammans. I fristående
skolor uppnådde en högre andel av eleverna målen. 3,5 procent av eleverna
nådde inte målen i tyska, 3,6 procent av eleverna i franska och 5,3 procent av
eleverna i spanska. Av samtliga elever som fick betyg i moderna språk i årskurs
9 fick 57,3 procent VG eller MVG. I fristående skolor var andelen VG och
MVG 62,1.
En större andel flickor än pojkar nådde läsåret 2008/09 målen i moderna
språk. Andelen pojkar som inte nådde målen i moderna språk sammantaget
var 7,6 procent mot 3,8 procent av flickorna.
På gymnasienivå har andelen elever med moderna språk i slutbetyget minskat de senare åren. Under perioden 2003–2009 minskade andelen från 50,1
procent till 43,8 procent.
Tabell 1

År

Andel av eleverna i gymnasieskolan med slutbetyg år 2003–2009 med betyg i
moderna språk i sitt slutbetyg. Procent
1 språk

2 språk

3 språk

4–6 språk

Totalt

2009

36

7,2

0,6

0

43,8

2008

36

7,6

0,6

0,1

44,3

2007

37,1

7,5

0,7

0,1

45,3

2006

37,3

7,1

0,8

0,1

45,2

2003

41,3

7,8

0,9

0,1

50,1

Det ökade intresse för kinesiska som märktes för några år sedan har mattats av.
Idag är det bara en handfull grundskolor som erbjuder kinesiska.
Om en elev får betyg i språkvalet i grundskolan måste eleven påbörja sina
språkstudier i det språket på steg 3 i gymnasieskolan. Drygt 14 600 elever fick
läsåret 2008/09 betyg i spanska steg 1 och 2 och 18 800 elever fick betyg från
spanska steg 3–7. Merparten av eleverna, 11 200 elever i den senare kategorin,
fick betyg i spanska steg 3. I franska steg 3 fick 6 700 elever betyg och i tyska
steg 3 fick 8 200 elever betyg.
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Av samtliga elever som fick betyg i franska steg 3 fick 2,3 procent betyget
IG och 72,4 procent (79,5 procent i fristående skolor) VG eller MVG. I tyska
steg C fick 1,9 procent av eleverna betyget IG och 69,2 procent (75,2 procent
i fristående skolor) VG eller MVG.
Även på gymnasienivå ökar intresset för spanska (samt italienska) samtidigt
som franska och tyska förlorar terräng. I spanska steg 3 fick 4,2 procent av
eleverna betyget IG vilket är en större andel än i de andra språken. 65,9 procent av eleverna fick VG eller MVG i spanska 3. En större andel av eleverna i
fristående skolor, 69,5 procent, fick VG eller MVG i spanska steg 3.
I gymnasieskolan är det i huvudsak elever på naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen som läser moderna språk. Kvinnor har bättre studie
resultat än män i moderna språk.
Många påbörjar språkstudier, men många tröttnar
Medan hela 80 procent av eleverna påbörjar studier av moderna språk i årskurs
7 är det bara 66 procent som är kvar i årskurs 9. Avhopp från språkstudierna
i grundskolan görs till viss del av betygstaktiska skäl eftersom man har rätt att
börja om igen i gymnasieskolan och öka möjligheterna till högre betyg om
man inte har slutbetyg i språkvalet. Ett annat skäl för att avbryta kan vara att
man istället vill koncentrera sig på andra ämnen. Gymnasieelever som ingick
i en studie som avbrutit sina språkstudier i förtid tyckte dessutom att undervisningen var för lite varierad, att den innehöll för lite konversation och att
undervisningsgrupperna var för stora.34
Tabell 2

Avhopp från moderna språk årskurs 7 till årskurs 9 läsåren 2000/01–2008/09.
Procent
Flickor

Pojkar

2000/01

12,9

18,4

2001/02

13,4

17,9

2002/03

13,3

17,6

2003/04

12,9

16,9

2004/05

12,9

16,4

2005/06

12,4

16,5

2006/07

12,2

16,8

2007/08

12,5

17,4

2008/09

17,0

21,4

34

Näs, S. (2007) Moderna språk som tillval på gymnasieskolan – vilka faktorer påverkar valet?;
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Skolinspektionen visar att många skolor för statistik över hur många elever
som avbryter studierna och när detta sker. Men samtidigt brister skolorna i att
undersöka varför eleverna hoppar av. Skolinspektionen menar att skolor bör
kunna arbeta mer aktivt för att motivera och stödja elever som funderar på att
avbryta utbildningen.35
De flesta gymnasieelever som valt att studera främmande språk tycker att
språkundervisningen är rolig, varierad och upplagd enligt deras önskemål. De
som valt bort språk är i sin tur mer negativa. En mindre studie tyder på att de
som är negativa redan i grundskolan har haft negativa erfarenheter, men också
på att de inte ser nyttan med ytterligare ett främmande språk utöver engelskan,
att undervisningen är enformig, att möjligheterna till konversation är små
samt att grupperna är för stora.36 Det finns också studier som visar att många
elever anser sig behärska det främmande språket dåligt, att de är osäkra på om
studierna kommer att ge tillräckliga kunskaper i språket, att de inte kommer
att få användning för kunskaperna, samt att språket inte känns naturligt.37
Kommentar
Skolverket kan konstatera att många elever läser moderna språk utöver den
obligatoriska engelskan. Däremot har bilden av att många slutar sina studier
i ett språk tidigt och att många byter språk bekräftats. Det betyder att många
elever i praktiken får mycket begränsad kompetens i något av de valda språken.
Det saknas internationella studier kring elevers kompetens i engelska och moderna språk. 2012 kommer dock resultaten från en europeisk studie European
Survey of Language Competencies (ECLC) att publiceras. Sverige deltar här i
engelska och spanska.
För att stärka ställningen för moderna språk har regeringen nyligen presenterat en språksatsning. För grundskolans del innebär den att antagningsreglerna till gymnasieskolan ändras så att det ska löna sig att läsa moderna språk.
Även för gymnasieskolans del vill regeringen stimulera eleverna genom så kal�lade meritpoäng. Det nya systemet ger möjlighet till meritpoäng företrädesvis i
matematik och språk om maximalt 2,5 poäng. En gymnasieelev kan nu maximalt få 22,5 i jämförelsetal mot tidigare 20,0. Skolverket har hittills inte sett
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Skolinspektionen (2010) Moderna språk. Kvalitetsgranskning. Rapport 2010:6.
Näs, S. (2007) Moderna språk som tillval på gymnasieskolan – vilka faktorer påverkar valet?; Enkvist, I.
(2005) Trängd mellan politik och pedagogik: svensk språkutbildning efter 1990.
Thorson, S. m.fl. (2003) Språklig enfald eller mångfald…? – En studie av gymnasieelevers och språklärares
uppfattningar om elevers val av moderna språk.; Nylander, Å., Palm, S. & Östergren, C. (2006) Det vikti
gaste med motivation är att man valt det själv. En kvalitativ studie av motivation inom språkundervisningen.
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några tecken på att de nya reglerna som ger gymnasieelever extra meritpoäng
för moderna språk ökar intresset för att studera språk.
Möjligheterna att studera andra språk än engelska i grund- och gymnasieskola kan vara på väg att förändras på sikt. Allt färre studerar moderna språk
vid universitetet, och med tanke på de närmaste årens pensionsavgångar finns
risk för brist på språklärare i framtiden. Vare sig vid Umeå, Linköpings eller
vid Uppsala universitet har man noterat ett ökat intresse för att utbilda sig till
lärare inom andra främmande språk än engelska.
3.3 Matematik, naturvetenskap och teknik
Matematik, naturvetenskap och teknik har under många år framhållits som
viktiga i såväl svensk politik som av internationella organisationer. Behovet av
medborgare med dessa kompetenser för att fylla forskningens och arbetsmarknadens behov har stått i fokus men har också framhållits som mer allmänna
medborgerliga kompetenser. Med oro har från olika håll konstaterats att intresset för ämnena länge varit svagt bland svenska elever. Den bild som framträtt i
resultaten i internationella studier är också oroande.
Den tredje av EU-kommissionens nyckelkompetenser ”Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens” definieras på
detta sätt:
Matematiskt kunnande är förmågan att utveckla och tillämpa ma
tematiskt tänkande för att lösa en rad problem i vardagssituationer.
Tonvikten är lagd både vid processer och praktisk tillämpning och vid
teoretiska kunskaper, med goda räknekunskaper som grund. Matema
tiskt kunnande är förmågan och beredvilligheten att i olika utsträckning
använda matematiskt tänkande (logiskt och spatialt tänkande) och ma
tematisk framställning (formler, modeller, konstruktioner och diagram).
Vetenskaplig kompetens är förmågan och beredvilligheten att använda
den vetenskapliga kunskapsbasen och vetenskapliga metoder för att för
klara naturens värld i syfte att identifiera frågor och dra slutsatser på
vetenskaplig grund. Teknisk kompetens betraktas som tillämpningen av
dessa kunskaper och metoder i syfte att tillgodose människors behov eller
önskemål. Vetenskaplig och teknisk kompetens innebär dels kunskaper
om de förändringar som människan gett upphov till, dels ett ansvar som
enskild medborgare.38
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Europeiska kommissionen (2007) Nyckelkompetenser för livslångt lärande. En europeisk referensram.
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Sämre resultat i de internationella studierna
De internationella studierna har generellt varit inriktade på grundskoleelevers
kunskaper. Ett undantag är TIMSS Advanced, den internationella studie som
presenterades 2009 och där svenska gymnasieelever i sista årskursen på natur
vetenskapligt och tekniskt program deltog. Den uppvisade svaga resultat i
matematik och genomsnittliga resultat i fysik. Sedan den förra internationella
jämförelsen av gymnasieelever från 1995 har de svenska resultaten försämrats,
såväl hos högpresterande som lågpresterande elever.39 Undersökningen visar
också på ökade skillnader mellan lågpresterande och högpresterande elever.40
Män presterade i genomsnitt något bättre resultat än kvinnor i matematik,
medan det inte fanns några skillnader mellan könen i fysik. Dessutom fanns
signifikanta skillnader i resultaten mellan elever med högutbildade respektive
lågutbildade föräldrar.
Även på grundskolenivå har svenska elevers resultat försämrats sedan
1990-talet enligt internationella undersökningar.41 Vid jämförelserna mellan
resultaten i TIMSS 1995 och TIMSS 2007 fann man att de svenska elevernas
kunskaper i årskurs 8 har sjunkit både i matematik och naturvetenskap.42 PISA
har inte visat på samma tydliga nedgång. Under perioden 2003 till 2006 var
de svenska 15‑åringarnas kunskapsutveckling även i PISA ändå något negativ
jämfört med vissa andra länder.43 Resultaten från PISA 2009 kommer att ge
ytterligare möjligheter att jämföra trenderna.
I TIMSS 2007 deltog även elever i årskurs 4. De svenska resultaten i matematik var under OECD/EU-genomsnittet och som genomsnittet i naturvetenskap. De länder som fick toppositioner i årskurs 8 hade bra resultat även i
årskurs 4.
Kursindelning och procedurorienterad
undervisning – tänkbara förklaringar
Ett antal förklaringar har förts fram till den negativa bild internationella studier ger. För gymnasieskolans del pekar en fördjupningsstudie som genomförts
39
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Skolverket (2009) TIMSS Advanced 2008. Svenska gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och
fysik i ett internationellt perspektiv. Rapport 336. I studien ingick endast elever som hade läst minst Matematik D. Lågpresterande betyder i sammanhanget lågpresterande inom en mycket selektiv grupp elever.
En analys av resultaten visade att de elever som läst mer matematik, det vill säga upp till Matematik E,
presterade betydligt bättre jämfört med de elever som läst till högst Matematik D.
Skolverket (2008) TIMSS 2007. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett
internationellt perspektiv. Rapport 323; Skolverket (2009) Skolverkets bild av utvecklingen av kunskaps
resultaten i grundskolan och av elevers studiemiljö.
Se vidare bilaga 1 för en sammanställning av resultaten i olika mätningar.
Skolverket (2007) PISA 2006. 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera – naturvetenskap,
matematik och läsförståelse. Resultaten i koncentrat. Sammanfattning av rapport 306.
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på uppdrag av Skolverket bland annat på att elevernas matematikkunskaper
från grundskolan inte är tillräckliga. Eleverna hade särskilt brister inom området algebra. En förklaring som förs fram är att matematikämnets kursindelning
ge upphov till uppehåll i undervisningen och försvårar bland annat kontinuitet
i utbildningen. Forskning indikerar att matematikkunskaper är särskilt känsliga för undervisningsuppehåll. Eleverna kan således ha glömt eller tappat vissa
kunskaper eftersom de inte har dem färskt i minnet när studien genomförs.
Fördjupningsstudien säger också att den svenska undervisningen i matematik
är så kallat proceduriellt inriktad. Eleverna lär sig rutiner för hur de ska lösa
problem och får inte en begreppslig förståelse för problemets karaktär.44 När de
får en uppgift som de inte är vana vid ”kan” de inte lösa den. Hur långt denna
förklaring räcker är svårt att säga. Mycket talar för att undervisningssättet inte
förändrats påtagligt sedan 1995 då de svenska resultaten låg i den absoluta
toppen.
På grundskolenivå utgörs matematikundervisningen till stor del av
läroboksstyrt eget arbete och även här finns det indikationer på att den
svenska matematikundervisningens inriktning kan vara en bidragande orsak
till de svenska elevernas svårigheter. Studier som genomförts på uppdrag av
Skolverket visar att grundskoleeleverna ganska sällan gör slumpmässiga räknefel. Bristerna finns snarare i elevernas förståelse av begrepp och modeller. Det
är vanligt att beräkningsprocedurer tillämpas i fel sammanhang. Mer sällan
är det proceduren som sådan som missuppfattas. En slutsats är att eleverna i
högre utsträckning bör få tillfälle att diskutera matematik med lärare och klasskamrater, och i mindre grad vara hänvisade till eget arbete i läroböcker.45
Skolinspektionen delar i aktuella kvalitetsgranskningar uppfattningen som
framförs i Skolverkets rapporter att det läroboksbundna lärandet ges för stort
utrymme i grundskolans matematikundervisning. Skolinspektionen menar att
detta gäller naturorienterade ämnen. Man pekar också på att en bidragande
orsak kan vara att lärare i de lägre årskurserna ofta undervisar i matematik och
naturvetenskap trots att saknar utbildning i dessa ämnen. Samtal med läraren om matematiska och naturvetenskapliga fenomen får därmed alltför litet
utrymme och eleverna får inte undervisning mot samtliga mål i kursplanen.
Samtidigt påpekar myndigheten att det inte finns några enkla pedagogiska
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Skolverket (2009) Svenska elevers kunskaper i TIMSS Advanced 2008 och 1995. En djupanalys av hur
eleverna i gymnasieskolan förstår centrala begrepp inom matematiken. Analysrapport till 336.
Skolverket (2008) Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007. En djupanalys av hur svenska elever
förstår centrala matematiska begrepp och tillämpar beräkningsprocedurer, Analysrapport till 323; Skolverket
(2009) Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007. En jämförande analys av elevernas taluppfattning
och kunskaper i aritmetik, geometri och algebra i Sverige Hong Kong och Taiwan. Analysrapport till 323.
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lösningar för att förbättra elevernas förmåga att resonera kring problem.46
Skolinspektionen har också riktat skarp kritik mot undervisningen i mate
matik i gymnasieskolan.47
I en summerande analys som gjorts vid Göteborgs och Umeå universitet av
kunskapen om lärares arbete i matematikundervisningen framgår att arbets
formen där elever arbetar enskilt med eller utan lärarhandledning dominerar.
Vidare konstateras att algoritm- och procedurfrågorna står i fokus liksom
att det förekommer få tillfällen till gemensam reflektion eller gemensamma
diskussioner. Läroboken har också en stark ställning. I samma studie lyfts betydelsen av god kommunikation i klassrummet fram som en förutsättning för att
ge elever goda möjligheter att utveckla samtliga förmågor i kursplanen. Detta
kontrasterar mot beskrivningen av hur många lärare arbetar.
Svagt intresse för matematik, naturvetenskap och teknik
Ett antal studier pekar på att svenska elevers intresse för matematik och natur
vetenskap är svagt. Bland yngre elever finns en mer positiv inställning till
ämnena än bland äldre, ett mönster som inte är unikt för Sverige.48 En studie
visar att svenska ungdomar hör till de minst intresserade inom EU när det
gäller naturvetenskap och matematik. I Sverige uppgav 73 procent att de inte
var intresserade av att arbeta inom ett naturvetenskapligt yrke och 38 procent
svarade att de absolut inte ville studera matematik.49 Skolinspektionens granskning av undervisningen i fysik i 35 skolor vittnar om att eleverna tycker att
skolans fysikundervisning är onödig och tråkig.50 Också när det gäller teknik
är intresset svagt. En enkätundersökning från Teknikdelegationen51 visar att
elever i årskurs 9 anser att teknikämnet inte är lika viktigt som matematik
ämnet. Det finns dock tydliga könsskillnader; pojkar är mycket mer positiva
till teknik än flickor. Denna skillnad finns inte när det gäller matematik.
I en internationell studie The Relevance of Science Education (ROSE)
studeras faktorer som har bäring på elevers attityder till, samt motivation att
lära naturvetenskap och teknik. Ungdomar i ett 40-tal länder har ingått i
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Skolinspektionen (2009) Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5; Skolinspektionen (2010) Läsprocessen i svenska och naturorienterade
ämnen, årskurs 4-6. Kvalitetsgranskning Rapport 2010:5.
Skolinspektionen (2010) Undervisningen i matematik i gymnasieskolan. Rapport 2010:13.
Skolverket (2008) TIMSS 2007 – Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett
internationellt perspektiv. Rapport 323.
Europeiska kommissionen (2008) Young People and Science – Analytical report.
Skolinspektionen (2010) Fysik utan dragningskraft. En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i
grundskolan. Kvalitetsgranskning. Rapport 2010:8.
SOU 2010:28 Vändpunkt Sverige – ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IT.
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 ndersökningen. I Sverige deltog drygt 700 elever i årskurs 9 från 29 skolor.52
u
I undersökningen fick eleverna rangordna sitt intresse för över 100 olika ämnesområden. Svaren från de svenska eleverna visar att minst populära var de
ämnesområden som rör ”naturvetenskapliga fakta”, t.ex. atomer och molekyler. Mest populära var de ämnesområden som rör kropp, hälsa och sjukdomar
samt rymden och fenomen som ännu inte kan förklaras. Resultaten tyder på
att eleverna uppfattar naturvetenskap i skolan som förmedling av fakta, samtidigt som eleverna själva vill vara med i en diskussion utan slutliga svar.53
Samtidigt som det bristande intresset för naturvetenskap tycks förhållande
vis väl dokumenterat finns indikationer på att ungdomar inte egentligen
saknar intresse för naturvetenskap utan att det snarare handlar om kritik mot
skolans NO-undervisning. En studie visar att intresset verkar öka vid arbete
med praktiska frågeställningar där eleverna får använda sina naturvetenskapliga
kunskaper för att diskutera och ta ställning i aktuella samhällsfrågor.54 Många
elever uttrycker ett intresse för naturvetenskap och teknik, men inte i den form
de möter dessa ämnen i skolan.55
Lärdomar från andra länder
Ofta tar analyser och diskussioner sin utgångspunkt i behovet att förklara dåliga resultat. En forskningsgenomgång har emellertid vänt på frågeställningen
och studerat vad som kan förklara att vissa länder verkar lyckas bättre än andra
i internationella studier och med sin matematikundervisning.56 Inte heller här
finner några enkla svar eller lösningar. Vad som fungerar bra i ett land behöver
inte nödvändigtvis vara en bra lösning i ett annat. Nedan följer forskningsöversiktens huvudsakliga resultat.
• Goda resultat och lustfyllt lärande kan vara motstridiga målsättningar.
Elevens framgång förklaras mer av elevens arbetsinsats än av deras fallenhet
för ett ämne. Forskningsgenomgången visar att elever från länder som lyckas
inte nödvändigtvis upplever matematikämnet som roligt.
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För publikationer inom ROSE se http://www.ils.uio.no/english/rose/. Se också http://www.skolverket.se/
sb/d/2818.
Jidesjö, A., Oscarsson, M. (2004) Students attitudes to science and technology. First results from The
ROSE-project in Sweden.
Ekborg, M. m.fl. (2009) SCIENCE FOR LIFE – a conceptual framework for construction and analysis of
socio-scientific cases.
Lindahl, B. (2003) Lust att lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie om vägen till gymnasie
skolan. Göteborgs Universitet.
De länder som studerats är Kina, Taiwan, Finland, Hong Kong, Japan, Singapore och Sydkorea. Askew,
M. m.fl. (2010) Values and variables – Mathematics education in high-performing countries.
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• Föräldrars inställning till barnens studier är viktigare än deras faktiska
stöd. En jämförande studie med elever från Taiwan, Japan och USA visar
att östasiatiska mödrar fokuserar mer än amerikanska på barnens resultat i
matematik.
• Det finns inga entydiga forskningsresultat som pekar på fördelar i matematikförståelse av att börja skolan tidigt. Det går inte att sluta sig till att länder
som börjar undervisning i matematik i tidiga åldrar presterar bättre än andra
i de internationella studierna.
• Asiatiska språk stödjer enligt genomgången en tidig förståelse för matematiska begrepp. Det finns studier som visar att asiatiska språk är uppbyggda så
att det är enklare att förstå och lära sig matematiska begrepp.
• Läxhjälp, ”skuggundervisning”, utanför skoltid kan förklara de östasiatiska
ländernas framgång. Extra undervisning utanför skoltid, som betalas av
föräldrarna, är vanligt i dessa länder.
• Det finns ett tydligt samband mellan elevers självförtroende i matematik och
deras resultat i matematik. I högpresterande länder har eleverna som grupp,
något paradoxalt, lägre självförtroende i matematik än i övriga jämförbara
länder. I länder med låga förväntningar på eleverna upplever emellertid
många att matematik är lätt, vilket bidrar till bättre självförtroende vilket i
sin tur kan leda till sänkt motivation för att prestera bättre. Detta samband
finns mellan länder och inte mellan individer.
Bilden av elevers kunskaper, men kanske framför allt deras syn på matematik
och naturvetenskap, är inte entydig. Inte heller bilden av vilka samband det
finns mellan prestation och intresse är entydigt. Detta är knappast förvånande
eftersom många faktorer påverkar – undervisningsstrategier, innehållet i ämnena och kulturellt förankrade förhållningssätt. Ett land kan dra lärdom av andra
länders erfarenheter, men måste beakta det lokala sammanhang där insatsen
ska genomföras.
Kommentar
Svenska elevers resultat i internationella studier har försämrats över tid.
Skolverket, Teknikdelegationen och flera andra aktörer kan också fortsatt
konstatera att elevers intresse för matematik och naturvetenskapliga ämnen
är ett utvecklingsområde i skolan. Det finns lärdomar att dra från fördjupade
analyser av de internationella studierna och från internationell forskning. Om
ambitionen är att öka rekryteringen till naturvetenskapliga utbildningar och

44

skolverkets lägesbedömning 2010

yrken måste undervisningen utvecklas för att väcka och upprätthålla elevernas
intresse och nå bättre resultat.
Skolverket har regeringens uppdrag (U2009/914/G) att stödja utvecklingen
av undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik. De skolformer
som omfattas av denna satsning är grundskolan, obligatoriska särskolan,
specialskolan och sameskolan. Bland annat utdelas bidrag för att stärka och
stimulera skolornas eget utvecklingsarbete med att höja kvaliteten i mate
matikundervisningen.
3.4 Digital kompetens och it-användning
Användningen av it inom skolan har såväl internationellt som nationellt blivit
en allt mer prioriterad fråga under senare år. Digital kompetens definieras
enligt EU-kommissionen på detta sätt:
Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informa
tionssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunika
tionsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs.
användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera,
redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i
samarbetsnätverk via Internet.57
Digital kompetens handlar alltså om grundläggande färdighet i användning av
datorer, men inbegriper också ett kritiskt förhållningssätt och säker användning
utav dessa. Det tycks råda stor enighet om att skolan måste spela en viktig roll
för att säkerställa att alla elever får möjlighet att erövra den grundläggande
kompetens som gör att de är väl förberedda i sina dagliga möten med sociala
media av olika slag och inför att de lämnar skolan. Bortsett från EU-kommissionen har även OECD i ett större projekt, New Millennium Learners tagit upp
frågan.58 Även om man inte har kunnat påvisa några direkta effekter av användningen av datorer i skolundervisningen varnar man för en eventuell utveckling
mot att de digitala klyftorna mellan olika grupper av elever hotar att öka.
Även Teknikdelegationen betonar i Framtidens lärande, i dagens skola?
Internationell forskningsöversikt kring IKT och skola (2010) vikten av att skolan
säkerställer elevers och studerandes digitala kompetens. Utredningen menar att
det är viktigt att:
• att utveckla en svensk nationell vision,
• att satsa på forskning och nya studier för mätbara effekter,
57
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• att ha tillgång till en dator hemma,
• ett kommunalt ledarskap och lokala planer,
• att satsa på kompetensutveckling, och
• att vidareutveckla det pedagogiska arbetet i skolan.59
Trots enigheten om den digitala kompetensens betydelse kan Skolverket
konstatera att kunskapen om barns, elevers och vuxenstuderandes digitala
kompetens brister. Däremot finns undersökningar om lärares och elevers
datoranvändning.
Tillgängligheten till datorer är fortfarande ett problem
Trots satsningar från både stat och många huvudmän finns fortfarande stora
brister i tillgången på datorer för lärare ute i skolorna. Tillgången är relativt
god i gymnasieskolan där cirka åtta av tio lärare har egen dator. I grundskolan
har knappt en tredjedel av lärarkåren egen dator. Än större är bristen inom förskolan. Generellt sett är tillgängligheten betydligt större på fristående skolor.
Mönstret går igen när det gäller eleverna. I kommunala grundskolor delar i
genomsnitt sex elever på varje dator, och i fristående grundskolor 4,5 elever per
dator. I kommunala gymnasieskolor delar i genomsnitt 2,5 elever på en dator,
och i fristående gymnasieskolor går det 1,6 elever per dator. Det som ytter
ligare begränsar möjligheterna till regelbunden it-användning är ålderstigen
utrustning, bristande underhåll och utrustning som inte fungerar utifrån de
behov som finns, i synnerhet i grundskolan.60
Datorn används till olika saker i olika åldrar
Barn och ungdomar i Sverige använder datorer och sociala media mycket ofta.
Kunskaperna de har får de i hög grad utanför skolan, precis som barn och ungdomar i de flesta andra länder.61 Barn i 12–13-årsåldern använder till stor del
sin tid vid datorn till spel och sociala medier. Med stigande ålder ökar intresset
för att ta del av samhällsinformation, slå upp ord och söka fakta. Dessa aktiviteter tilltar ytterligare bland 18–19-åringarna. Svenska barn är i allmänhet
redan vid skolstarten bekanta med datorer och vad man kan använda datorer
till. Internet spelar en viktig roll i barns och ungdomars skolarbete genom
59
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Teknikdelegationens analyser och förslag är föremål för remissbehandling och regeringens och riksdagens
slutsatser om vilka åtgärder som behövs för att stärka den digitala kompetensen har inte behandlats ännu.
Skolverket (2009) Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola,
skola och vuxenutbildning. Dnr 2007:3775.
Myndigheten för skolutveckling (2007) Effektivt användande av IT i skolan. Analys av internationell
forskning. sid. 172.; OECD (2010) Are the New Millennium Learners Making the Grade?, Technology use
and Educational performance in PISA.
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tillgången till information och möjligheter till kommunikation t.ex. som hjälp
vid läxor och projektarbeten och som arbetsredskap i övrigt skolarbete.62
I Skolverkets uppföljning (2010) av elevers datoranvändning uppgav knappt
hälften (44 procent) av eleverna i årskurs 4–6 att de sällan eller aldrig använder
datorer i undervisningen. Endast en procent sade sig använda datorer dagligen.
I årskurs 7–9 ökar användningen väsentligt och i princip alla elever använder
datorer mycket ofta i undervisningen. De ämnen där datorer används mest
är enligt uppföljningen svenska och samhällskunskap. I naturvetenskapliga
ämnen och engelska används datorer betydligt mer sällan i klassrummet. Mer
än 90 procent av eleverna i grundskolans högre årskurser och gymnasieskolan
svarade att de aldrig använder datorer under sina matematiklektioner. Vanligaste användningsområdet för elever i årskurs 7–9 var enligt eleverna informationssökning och textproduktion. På gymnasienivån var det åtta av tio som
sa sig använda datorn för att söka information, skriva uppsats eller producera
inlämningsuppgifter.63
Lärarnas användning av datorer i undervisningen är begränsad
För flertalet lärare tycks datorer vara ett naturligt inslag i arbetet. 80–90 procent av lärarna använder sig av informationsteknik i det lektionsförberedande
arbetet för att t.ex. samla in information. Färre använder informationstekniken
i undervisningen. Enbart hälften av lärarna använder sig av it på lektionstid
någon enstaka gång per vecka. Lärare i fristående skolor är dock betydligt mer
benägna att använda sig av it i undervisningen.64
Källkritik och säkerhet i undervisningen
Det växande informationsflödet på internet ställer stora krav på elevers förmåga att kritiskt bedöma information och källor. Enligt Skolverkets uppföljning menade eleverna att de har en god medvetenhet om vikten av att ha en
källkritisk hållning.65 Nästan 80 procent av eleverna i grundskolans senare årskurser uppgav att de har fått undervisning i källkritik, och om hur de ska vara
är försiktiga med vad de hittar eller producerar på Internet. När det gäller eleverna i gymnasieskolan uppgick siffran till 90 procent.66 Lärarna gav dock en
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Findahl, O. (2009) Unga svenskar och Internet.
Skolverket (2010) Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola,
skola och vuxenutbildning. Dnr 2007:3775.
Skolverket (2009) Redovisning av uppdraget att bedöma verksamheters och huvudmäns utvecklingsbehov avse
ende IT-användningen inom förskola, skola och vuxenutbildning samt ge förslag på insatser. Dnr 2008:3780.
ibid.
När det gäller gymnasieeleverna fick de framförallt lära sig att vara kritiska till information de hittar på
Internet.
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mer negativ bild. Endast 40 procent av lärarna i grundskolan och 60 procent
av lärarna i gymnasieskolan tyckte att de lyckats utveckla elevernas källkritiska
förmåga.67 Två tredjedelar av alla lärare uppgav att de helt saknar utbildning
i källkritik, men menade ändå att det inte var nödvändigt att lära sig mer.
Att lärarnas och elevernas svar skiljer sig åt kan bero på att eleverna bedömer
att deras källkritiska lärande är tillgodosett genom de tekniska lösningar som
skolorna använder sig av, medan lärarna har högre krav på den källkritiska
kompetensen. Skillnaden kan också bero på att eleverna till stor del tillägnar
sig kunskap och kännedom om Internet på egen hand, vilket också troligtvis
innefattar deras kännedom och attityder till källkritik.68
Kommentar
Elever i svenska skolor är vana datoranvändare och de uttrycker generellt ett
gott självförtroende. Hur deras faktiska kompetens att använda datorer som
verktyg i skolarbete och på fritiden vet man i princip mycket lite om. Den
OECD-rapport som hänvisats till ovan tyder på att sociala skillnader finns här
liksom inom andra kunskapsområden.
Skolverket har intrycket av att Sverige nu är inne i en period då mycket sker
inom området digital kompetens och it-användning. Skolverkets uppföljning
av it-användandet och it-kompetensen genomförs löpande med tre års intervall. Tendenser såsom den så kallade 1 till 1-trenden vad gäller satsningar på att
öka tillgängligheten till digitala verktyg har därför inte ännu dokumenterats.
Andra, mer informella, källor indikerar att antalet kommuner som påbörjat
eller beslutat om att förse såväl lärare som elever med varsin dator ökar kraftigt och att dessa projekt inte längre bara är piloter i enskilda skolor, utan nu i
ökad utsträckning avser hela verksamheten. För att stärka lärarnas och annan
skolpersonals kompetens ges från statens sida stöd till kompetensutveckling,
t.ex. PIM-programmet69 syftar till att vidareutbilda pedagoger och skolledare
att utveckla sin kompetens inom it-området. 150 kommuner spridda över
landet är anslutna till PIM.70
Den nya skollagen anger också att eleverna utan kostnad ska ha tillgång till
böcker och lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.71 I den nya läro-
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Skolverket (2010) Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola,
skola och vuxenutbildning.
Skolverket (2009) Redovisning av uppdraget att bedöma verksamheters och huvudmäns utvecklingsbehov
avseende IT-användningen inom förskola, skola och vuxenutbildning samt ge förslag på insatser.
PIM står för Praktisk IT- och mediekompetens. Se vidare http://www.pim.skolverket.se/xp/.
Skolverket (2009) Digitala lärresurser i en målstyrd skola.
SFS (2010:800) Skollagen. T.ex. 10 kap 10§.
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planen för förskolan72 som träder i kraft den 1 juli 2011 anges att multimedia
och informationsteknik kan användas för såväl skapande processer som til�lämpning. I den nya läroplanen för grundskolan uttrycks skolformens bidrag
till elevernas digitala kompetens, även om begreppet inte finns med. Läroplanen lyfter fram att användningen av modern teknik som redskap för skapande,
kommunikation och lärande är ett kunskapsmål. I ett flertal av de kursplaneförslag som Skolverket tagit fram finns mer precisa skrivningar när det gäller
användandet av digital teknik i arbetet. För gymnasieutbildningen uttrycks
detta på liknande sätt i förslagen till ämnes- och kursplanerna.
3.5 Kunskap om demokrati och samhällsfrågor
EU-kommissionens nyckelkompetens ”Social och medborgerlig kompetens”
definieras på detta sätt:
Denna kompetens omfattar personlig, interpersonell och interkulturell
kompetens, och inbegriper alla beteendeformer som hjälper individen att
delta i samhällslivet och arbetslivet på ett effektivt och konstruktivt sätt
– särskilt med tanke på att samhället i allt större utsträckning präglas av
mångfald – och vid behov lösa konflikter. Medborgerlig kompetens ger
individen möjlighet att delta fullt ut i samhällslivet med goda kunskaper
om samhälleliga och politiska begrepp och strukturer och ett engage
mang.73
Kompetensen innefattar både kunskaper och förhållningssätt. Som EU-
kommissionen uppfattar det så rör det sig både om kunskaper om hur man
t.ex. uppnår hälsa och kunskap om livsstilar utöver det som direkt framgår
av definitionen. Kompetensen är med andra ord inte lätt att avgränsa till ett
särskilt kunskaps- och attitydområde. Skolverket har därför valt att i detta
sammanhang begränsa området till ungdomars kunskaper om demokrati och
samhällsfrågor och till deras intresse för och attityder till dessa frågor.
Svenska elever har goda kunskaper om hur samhället fungerar
En omfattande internationell studie, International Civic and Citizenship Study
(ICCS), har mätt kunskaper, värderingar och engagemang i samhället bland
14-åringar i 38 länder. Studien är den största i sitt slag någonsin. Skolverket
har publicerat de svenska resultaten i internationell belysning dels i huvudrapporten Morgondagens medborgare (2010) dels i analysrapporten Skolor som
72
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Förordning om ändring i förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan.
Europeiska kommissionen (2007) Nyckelkompetenser för livslångt lärande. En europeisk referensram.
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politiska arenor (2010) författad av en grupp statsvetare och pedagoger under
ledning av Erik Amnå och Tomas Englund.74
Studien visar att svenska 14-åringar har goda medborgarkunskaper jämfört
med 14-åringar i många andra länder. Sverige placerar sig på femte plats (tillsammans med sex andra länder). De svenska elevernas kunskaper ligger över
både det internationella och europeiska genomsnittet. Fyra länder, däribland
Finland och Danmark, får bättre resultat på kunskapsprovet.75 Spridningen
bland de svenska eleverna är dock stor. Åtta procent av de svenska eleverna når
inte upp till miniminivån för vad det internationella forskarlaget bedömt att
man behöver kunna som medborgare.76 Motsvarande andelar för Finland var
två procent och för Danmark fyra procent.
Social bakgrund, kön, migrationsbakgrund
påverkar medborgarkompetensen
Socioekonomisk bakgrund, kön och migrationsbakgrund är tre faktorer som
har betydelse för medborgarkompetensen. Bland socioekonomiska faktorer är
föräldrars utbildningsbakgrund den faktor som framträder tydligast. Barn till
högutbildade föräldrar når bättre resultat. Ju längre utbildning föräldrarna har
desto större bättre är deras barns medborgarkompetens.
De svenska pojkarna lyckades sämre på kunskapstestet än flickorna, trots
flickornas relativa osäkerhet på sin politiska kompetens. Pojkarna har större
tilltro än flickorna till sina kunskaper om politik och andra samhällsfrågor.
Elever med utländsk bakgrund har generellt sett större tilltro till sina kunskaper än elever med svensk bakgrund. De lyckas dock sämre i kunskapstestet än
elever med svensk bakgrund.
Medborgarkunskaperna tycks inte ha förändrats över tid
En motsvarande internationell undersökning om medborgerlig kompetens
genomfördes läsåret 1999/00 och redovisades som Ung i demokratin (2001).77
I Morgondagens medborgare (2010) är dock kunskapsprovet och frågebatteriet
utökat och moderniserat. Jämförelsen mellan undersökningstillfällena måste
alltså göras med försiktighet. Resultaten tyder dock på att de svenska elevernas
medborgarkunskaper varken är bättre eller sämre än för tio år sedan. Tillsam74
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Skolverket (2010) Morgondagens medborgare. ICCS 2009: svenska 14-åringars kunskaper, värderingar
och deltagande i internationell belysning. Rapport 345.; Skolverket (2010) Skolor som politiska arenor.
Medborgarkompetens och kontrovershantering. Analysrapport till 345.
Studien innefattade dessutom en elevenkät, en lärarenkät och en skolenkät.
Detta är alltså inte nödvändigtvis samstämmigt med den svenska läroplanen.
Skolverket (2001) Ung i demokratin. Skolverkets rapport 210. Även denna studie genomfördes av IEA
under namnet Civic Education Study/CIVED.
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mans med bland andra Finland och de baltiska staterna tillhör Sverige en
grupp länder där ingen förändring kunde konstateras mellan 1999 och 2009.
Det könsmönster som kunde iakttas i 2009 års undersökning fanns redan för
10 år sedan. Flickor i Sverige hade redan då bättre medborgarkunskaper än
pojkar. Dessutom presterade redan då ungdomar med högutbildade föräldrar
bättre än ungdomar med lågutbildade föräldrar.
Intresset för politik i traditionell mening är lågt
Även om medborgarkunskapen enligt studien är god uttryckte 14-åringar ett
svalt intresse för politik i traditionell mening. En av tre sade sig vara intresserade av svensk politik, och en fjärdedel var helt ointresserade. Ännu färre var
intresserade av internationell politik. Däremot uppgav många elever att de vill
påverka sin vardag i skolan. Tidigare har Ungdomsstyrelsen78 visat att intresset
för politik bland den yngre delen av befolkningen är lägre än för hela befolkningen. I en undersökning svarade 43 procent i gruppen 16–24 år att de är
ganska eller mycket intresserade av politik. Den genomsnittliga andelen i hela
befolkningen uppgår till 62 procent.
Diagram 2

Intresse för politiska frågor och samhällsfrågor
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Källa: Skolverket (2010) Morgondagens medborgare.
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Ungdomsstyrelsen (2008) Demokrati och mänskliga rättigheter.
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Diagram 2 visar att de svenska elevernas intresse är störst i miljöfrågor. 65 procent av alla elever uppgav att de är ganska eller mycket intresserade av miljöfrågor. Därefter uppgav 41 procent av alla elever att de är ganska eller mycket
intresserade av samhällsfrågor i landet och 35 uppgav att de är ganska eller
mycket intresserade av politiska frågor i landet.
Svenska 14-åringar visade en stark uppslutning kring grundläggande demokratiska värden som yttrandefrihet och att fritt välja sina ledare. I internationell jämförelse finns också ett starkt stöd för lika rättigheter för olika grupper i
samhället. Svenska elever utmärkte sig särskilt genom att värdera jämställdhet
högt. Samtidigt fanns det elever som uttrycker intolerans mot invandrare och
har stereotypa uppfattningar om män och kvinnor, värderingar som ofta motsvaras av låga kunskapsresultat.
Ungas deltagande i allmänna val
Ungas deltagande i allmänna val är en grundläggande indikator på i vilken
grad unga är med och påverkar den politiska processen. Det kan också ses som
en indikator på hur skolan har lyckats med uppdraget att förbereda eleverna
att delta i demokratiska processer. Studien visar att det finns en stark beredskap att gå till valurnorna. 85 procent sade att de kommer att rösta i riksdagsval i framtiden. Resultatet bör ses i ljuset av det trendbrott som ägde rum 2006
då ungas nedåtgående trend bröts genom att valdeltagandet bland unga åter
ökade, från 70 procent år 2002 till 76 procent år 2006. Fortfarande var dock
valdeltagandet bland såväl unga som äldre lågt i jämförelse med i början av
1990-talet.79
I Morgondagens medborgare (2010) fick eleverna ange vilka typer av formella
politiska aktiviteter de tror att de kommer att ägna sig åt som vuxna. Det är
tydligt att de unga medborgarna inte uppfattar de kollektiva, formella formerna för ett politiskt engagemang som särskilt lockande. Mindre än 3 av 10 tror
på ett framtida medlemskap i ett politiskt parti eller fackförbund.
Samtidigt uttryckte eleverna en stark tro på ett konventionellt politiskt deltagande i de allmänna valen i såväl riksdagsvalen (85 procent), de kommunala
valen (81 procent), landstingsvalen (65 procent) som i EU-valen (63 procent).
Det höga prognostiserade valdeltagandet innebär en ökning i jämförelse med
år 1999 års undersökning då motsvarande siffra var 76 procent för riksdagsvalet. Flickor och elever med svensk bakgrund tror på ett framtida valdeltagande
i högre utsträckning än pojkar och utlandsfödda elever.
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Ungdomsstyrelsen (2008) Ung idag 2008. En beskrivning av ungdomars villkor. Ungdomsstyrelsens skrifter
2008:5.
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Skolan som arena för politiska organisationer
En del av skolans demokratiuppdrag handlar om att hos eleverna utveckla
kunskaper om det demokratiska systemet. Centrala inslag är här valsystem,
partiväsende, organisationer, olika representativa församlingar och andra samhälleliga institutioner. För att lyckas med uppdraget behöver skolan samverka
med partier och organisationer.
Både Skolverket och Ungdomsstyrelsen har tidigare konstaterat att det inom
skolan har funnits en stor osäkerhet om vilka regler som gäller för skolans kontakter med politiska organisationer. Inför riksdagsvalet 2010 var frågan åter
aktuell. Den stora frågan är hur skolan ska förhålla sig till å ena sidan tryckfrihetsförordningen samt åsikts- och yttrandefriheten, som båda är grundlagsskyddade, å andra sidan skolans värdegrund samt kravet på att skydda elever
mot kränkningar.
Skolverket har konstaterat att skolornas osäkerhet kring förutsättningarna
för skolans politiska omvärldskontakter ofta resulterar i passivitet i fråga om
initiativ till samverkan med företrädare för politiska partier vilket gör att
många elever går miste om de vinster som samverkan med politiska partier
kan medföra. Skolverket har fört fram att skolan bör ta tillfället i akt att företräda yttrande- och tryckfriheten. En tillåten lösning är att alla partier nekas
tillträde. En sådan lösning är dock svår att förena med skolans demokratiska
uppdrag.
2010 års skolval
I samband med 2010 års riksdagsval genomfördes skolval i många av landets
gymnasieskolor samt grundskolor för elever i årskurserna 7–9. Skolval 2010
organiserades av Ungdomsstyrelsen i samarbete med Sveriges elevråds centralorganisation (Seco) och Sveriges ungdomsråd. Även Valmyndigheten och Skolverket deltog i projektet.80 Intresset från skolor att arrangera skolval var stort.
Totalt röstade över 300 000 elever i mer än 1 250 grund- och gymnasieskolor.
Valdeltagandet var 76 procent, i förra skolvalet var det 87 procent. 5 procent
var blankröster.
Resultatet från Skolval 2010 skiljer sig på några punkter från resultatet i
riksdagsvalet. Det rödgröna blocket blev störst med 42,4 procent mot det
borgerliga blockets 38,8 procent.81 Största parti blev Socialdemokraterna med
22,4 procent och näst störst blev Moderaterna med 22 procent.

80
81

Se vidare www.ungdomsstyrelsen.se.
Detta förutsatt att Kristdemokraternas röster räknas med i det borgerliga blocket. I skolvalet klarade inte
Kristdemokraterna fyraprocentsspärren, de fick 2,9 procent 2010 jämfört med 4,3 procent 2006.
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Sverigedemokraterna tredubblade sina röster i skolvalet, från 4,3 procent
2006 till 12,8 procent 2010. De blev fjärde största parti i skolvalet. En större
andel elever röstade på Sverigedemokraterna jämfört med eleverna i de senare
åren i grundskolan. Piratpartiet fick ungefär lika många röster i Skolval 2010
som i förra skolvalet, ca 4,5 procent.
Kommentar
Den internationella studien om elevers kunskaper om samhälle och demokrati
ger en förhållande positiv bild av de svenska resultaten även om spridningen
bland eleverna och det förhållande att många inte nådde upp till miniminivån
ger anledning till oro. Skolverket kan notera att intresset för politik i traditionell mening är lågt bland stora grupper av elever.
3.6 Entreprenörskap
EU-kommissionen definierar sin nyckelkompetens ”Initiativförmåga och företagaranda” på detta sätt:
Initiativförmåga och företagaranda är individens förmåga att omvandla
idéer till handling. Det innebär kreativitet, innovation och risktagande
och förmågan att planera och leda projekt för att uppnå de mål som
ställts upp. Detta är ett stöd för de enskilda, inte bara i vardagslivet
(både hemma och ute i samhället), utan också i arbetslivet och gör ar
betstagarna både mer medvetna om det sammanhang de verkar i och
mer benägna att utnyttja de möjligheter som står till buds. Det är också
en grund för mer specialinriktade färdigheter och kunskaper som behövs
av dem som etablerar eller bidrar till social eller kommersiell verksam
het, och bör omfatta medvetenhet om etiska värderingar och främja
goda styrelseformer.82
Entreprenörskap handlar om barns och ungdomars allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare. Den nyligen beslutade skollagen ger skolan ett tydligare ansvar
för att främja detta. Redan nu gör skolor satsningar, ibland med statligt stöd,
för att entreprenörskap ska bli en röd tråd genom utbildningen. Sedan 2009
har Skolverket i uppdrag att främja entreprenörskap i skolan.
Entreprenörskap som mål för utbildningen har många förespråkare. Egentligen står det inte för något helt nytt. Svenska företag har till exempel under
lång tid betonat liknande krav på den framtida arbetskraften – initiativförmå82

Europeiska kommissionen (2007). Nyckelkompetenser för livslångt lärande. En europeisk referensram.
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ga, problemlösande förmåga och social förmåga. Ung företagsamhet har länge
haft ett starkt fäste inom vissa gymnasieutbildningar. Inte minst i regioner med
vikande befolkningsunderlag och stora strukturförändringar på arbetsmarknaden har denna typ av förhållningssätt som sammanfattas i entreprenörskap
setts som en framgångsstrategi.
Begreppet entreprenörskap är bara delvis känt
Att undervisa om entreprenörskap är nytt för många skolhuvudmän, skolledare och lärare. För att kartlägga hur välkända begreppen entreprenörskap
och entreprenöriellt lärande är, skickade Skolverket hösten 2009 ut en enkät
till samtliga skolhuvudmän. Undersökningen visar att begreppet entreprenörskap är känt i ungefär tre fjärdedelar av verksamheterna. Begreppet är mindre
bekant i de fristående än i de kommunala grundskolorna; i de kommunala
grundskolorna var begreppet bekant för 80 procent av de anställda, medan
siffran i de fristående grundskolorna uppgick till 56 procent. På gymnasienivå
är skillnaderna mellan kommunala skolor och fristående skolor betydligt mindre (94 respektive 88 procent var bekanta med begreppet). Vidare uppgav 40
procent av huvudmännen att det fanns mål formulerade för arbetet med entreprenörskap i skolan. Även i detta avseende var kommunala skolor mer aktiva
än fristående skolor, både på gymnasie- och grundskolenivå.83
Många kommuner säger sig just ha påbörjat pedagogiska aktiviteter som
kan kopplas till begreppet entreprenörskap. Huvudmän för de fristående
grund- och gymnasieskolorna bedömer i högre grad än huvudmännen i de
kommunala skolorna att skolorna ägnar sig åt att stimulera kreativitet, samarbete och problemlösningsförmåga. Det kan synas något paradoxalt att begreppet å ena sidan är mer känt i kommunala skolor och oftare ingår i målformuleringar, men att fristående skolor å andra sidan i högre grad bedriver verksamheter inom området. Här bör dock hållas i åtanke att gränserna för vad som
inkluderas i begreppet entreprenörskap är mycket flytande. Entreprenörskap
bedrivs och tolkas på en mängd olika sätt.
Röster om entreprenörskap
Skolverket har nyligen sammanställt forskning och erfarenheter inom entreprenörskapsområdet i en kunskapsöversikt. Här finns resultat som pekar på att
tillgången till entreprenörskap i skolan avgörs av geografiska faktorer, intresse
från rektorer och lärare samt vilket gymnasieprogram man läser. Skolledares
betydelse för att skapa ett intresse för entreprenörskap är stor. Dessutom krävs
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även ett starkt engagemang från eldsjälar utanför skolan.84 Kunskapsöversikten
visar dock att det fortfarande finns få utvärderingar av vad olika satsningar
leder till; i vilken utsträckning som målsättningarna faktiskt infrias.
Översikten visar också att vissa ser mer kritiskt på entreprenörskap, som
ett uttryck för hur marknadskrafterna tar ett ideologiskt grepp om skolan
eller som ett hot mot skolans kärnverksamhet, det pedagogiska uppdraget.
En annan kritik handlar om att entreprenörskap skapar stereotypa bilder om
undervisning. Den traditionella undervisningen betraktas som retrospektiv och
konstant, medan den nya ses som ett utslag av framåtblickande och handlingskraft. De egenskaper som kännetecknar entreprenörskap förklaras av andra
medverka till att bibehålla rådande genusmönster. Även om utbildarnas avsikt
är att utjämna könsmönster så förknippas traditionellt sett entreprenören med
en man, i besittning av etablerade manliga egenskaper.
Kommentarer
I likhet med vad Skolverket noterade om digital kompetens saknas kunskap
om elevers kompetens när det gäller entreprenörskap. Enligt Skolverkets
mening torde det i själva verket vara svårt att helt fånga in det eftersom arbetet
främst handlar om hur medborgare förhåller sig i olika situationer. På sikt, när
begreppet entreprenörskap ytterligare har operationaliserats kan möjligen nya
mätverktyg utvecklas.
Kunskapen om hur skolorna faktiskt arbetar med entreprenörskap och
framför allt om resultatet av detta arbete saknas ännu. Även om Ung Företagsamhet funnits länge, och intresset är stort, så bedömer Skolverket att det
framför allt måste betraktas som en utvecklingsprocess. Många intressenter
vill vara med och utforma innebörden av entreprenörskap i skolsammanhang.
Men det finns inga enkla och entydiga modeller eller koncept för hur entreprenörskap ska bedrivas. Skolverket har sett olika strategier för att introducera
entreprenörskapstänkandet i skolmiljöer. Det kan handla om att skolan i högre
grad samverkar med lokalsamhället och det lokala näringslivet, vilket kan ske
genom studiebesök och praktik, eller att elever ges uppgifter att lösa som har
praktisk relevans för arbetsgivaren. Andra handfasta inslag har förankring i
traditionell yrkesverksamhet, t.ex. att bedriva caféverksamhet, eller försäljning
av varor. Entreprenörskapsprojekt kan också innefattas i utvecklingsarbetet när
det gäller så skilda områden som portfolio, utveckling av språk, jämställdhetsfrågor eller teknik.85
84
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Till stöd för utvecklingsprocessen kommer entreprenörskap att få ett tydligare stöd i de nationella måldokument som gäller från läsåret 2011/2012. För
grundskolans del kommer entreprenöriellt lärande i fokus. Här är avsikten att
stimulera och uppmuntra elevers nyfikenhet och kreativitet, självförtroende
och förmåga till att fatta beslut. Även för gymnasieskolans del står ett entreprenöriellt lärande i vidare bemärkelse i fokus. Samtliga gymnasieelever ska dock
ha möjlighet att läsa fördjupningskurser inom området entreprenörskap och
företagande. Ett nytt gymnasieprogram med inriktning mot ekonomi har också inrättats av regeringen för att ge eleverna förberedande inblick i dels högre
studier, dels de villkor som gäller för företagande.86 Entreprenörskapsperspektivet kan i vissa fall komma att skrivas in i gymnasieskolans examensmål (till
exempelvis på hantverksprogrammet, handel- och administrationsprogrammet
samt ekonomiprogrammet).
3.7 Slutsatser och reflektioner om elevers nyckelkompetenser
Detta kapitel har utgått från de så kallade nyckelkompetenserna som EUkommissionen har identifierat som viktiga i ett framtidsperspektiv. Skolverket
kan konstatera att dessa väl sammanfaller med de nationella ambitionerna på
skolområdet. Vi har också kunnat konstatera att de lyfter fram ”läsa och räkna”
men att de också vidgar bilden av skolans uppdrag. I hög grad handlar nyckelkompetenserna om utvecklingsprojekt för skolväsendet.
Kunskapsunderlaget om grundskoleelevers prestationer i läsförståelse,
matematik och naturvetenskap är förhållandevis gott och ger ett underlag för
analyser om orsaker och förutsättningar för förbättringar. Skolverket har till
exempel publicerat en analys med slutsatser.87 I rapporten har fyra analysteman
använts för att sammanställa forskning som belyst olika faktorers betydelse
för den ökande spridningen och den bristande likvärdigheten – segregering,
decentralisering, differentiering och individualisering. Av texten framgår att
dessa områden ska ses som sammanlänkade och att de bidrar till förståelsen av
resultatutvecklingen.
När det gäller andra verksamhetsformer och kompetensområden finns inte
tillgång till samma gedigna underlag. Gymnasieutbildningen har interna-
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tionellt sett fått begränsad uppmärksamhet inte minst på grund av att skol
systemen i olika länder skiljer sig än mer än grundskoleutbildningen.88
EU-kommissionens nyckelkompetenser rymmer i sig flera intressanta frågor.
De bygger på en uppfattning om vad medborgarna behöver kunna i framtiden.
De bygger med andra ord på prognoser; prognoser som utgår från vad man
just nu vet. En inbyggd problematik ligger i att ingen egentligen kan veta vad
som kommer att behövas i en framtid. När en sexåring börjar i sin förskole
klass kommer det ta mellan 13 och 20 år innan hon eller han är redo för att
anställas. Vad som då krävs måste betraktas som osäkert. Detta är ett ound
vikligt problem, men gör inte frågan om nyckelkompetenser mindre viktig.
Liedman tar i Nycklar till ett framgångsrikt liv? Om EU:s nyckelkompetenser
(2008)89 upp frågor som rör hur nyckelkompetenser definieras. Liedman pekar
på oklarheter i nyckelkompetenserna och framhåller bland annat den otymplighet som uppstår då man delar upp kompetenserna i kunskaper, färdigheter och
attityder. Han menar att uppdelningen är opraktisk eftersom skillnaderna mellan framför allt färdigheter och attityder är svår att upprätthålla.
EU:s åtta nyckelkompetenser gäller alla medborgare och det som de anses
behöva för att framgångsrikt ta de olika stegen inom skolväsendet, till högre
utbildning och till arbetsliv. Anställningsbarhet har idag blivit en vägledande
princip i politik, media och vardagliga möten. Dagens unga och vuxna förväntas vara målmedvetna och självständiga och på samma gång redo att anpassa
sig till samhällets och arbetsmarknadens behov. Många klarar detta bra, de
lyckas väl i skolan och de finner sin väg till högskolestudier och/eller arbete.
Studieresultaten i gymnasieskolan har blivit bättre de senaste åren. Framför
allt har fler elever med slutbetyg också grundläggande behörighet till högskole
studier. Under de sista åren har inte minst eleverna på yrkesutbildningar förbättrat sina resultat.
Vare sig barn, ungdomar eller vuxna utgör dock enhetliga grupper. Hur de
orienterar sig i utbildningssystemet, hur de klarar sig i olika utbildningsformer
följer geografiska och socioekonomiska mönster. Bland dem som har svårast
att komma in på arbetsmarknaden finns unga och vuxna med utländsk bakgrund och de som har en funktionsnedsättning.
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Den pågående studien Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)
kommer att kunna ge indikationer på vuxenutbildningens bidrag. Studiens resultat publiceras inte förrän
2013.
Skolverket (2008) Intern rapport.
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Barns och ungdomars
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I år är det 20 år sedan Sverige ratificerade FN:s konvention om barns rättig
heter, eller Barnkonventionen som den ofta kallas. Med ratificeringen har
Sverige folkrättsligt förbundit sig att förverkliga dess intentioner. Barnkonventionen huvudprinciper innebär att:
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
• Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
• Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Här åsyftas inte endast
barnets fysiska hälsa utan också den andliga, moraliska, psykiska och sociala
utvecklingen.
• Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som
berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets
ålder och mognad.
Barnkonventionen har fått förnyad aktualitet. Delar av dess huvudprinciper
har explicit skrivits in i den nya skollag som tillämpas från och med den 1 juli
2011. En ny paragraf (1 kap 10§) anger att barnets bästa ska vara utgångspunkt i all utbildning och annan verksamhet som skollagen berör. Barnets
inställning ska så långt som det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att
fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Därtill ska
barnets åsikter tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
Skollagen, läroplanerna och diskrimineringslagen är tydliga med att alla
elever har rätt att få likvärdiga förutsättningar till god utbildning och utveckling, rätt att inte bli kränkta, diskriminerade eller trakasserade, rätt att kunna
utöva inflytande. Men hur ser barns och ungdomars möjligheter till inflytande
ut i skolan, och hur mår dagens elever fysiskt och psykiskt? Har det skett några
tydliga förändringar över tid?
I kapitlet berörs i vilken mån skolan tillsammans med vårdnadshavare
lyckats ge barn och ungdomar en god grund för deras utveckling i barnkonventionens anda. Skolverkets ambition är här inte att utvärdera hur Sverige
lever upp till konventionens bestämmelser utan snarare att fokusera på viktiga
frågor inom skolans område som kan kopplas till konventionens huvud
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principer. De områden som behandlas är barns och ungdomars hälsa, barns
och ungas inflytande och delaktighet samt mobbning och annan kränkande
behandling.
4.1 Barns och ungdomars hälsa
Bland barn och ungdomar i Sverige är den fysiska och psykiska hälsan god i
ett internationellt perspektiv. En majoritet av eleverna trivs bra i skolan och är
trygga med sina lärare och kamrater. Mycket talar för att svenska skolor och
deras personal tar väl hand om sina elever. Samtidigt finns grupper av elever
som har dålig fysisk kondition, som har tydliga depressiva symptom, som
känner sig nedstämda, stressade eller som visar andra tecken på psykisk ohälsa.
När barn och ungdomar inte mår bra påverkas ofta skolarbetet. Barn och ungdomar tar med sig sina problem in i skolan, och skolan kan i sin tur ge upphov
till att barn och ungdomar mår dåligt.
De allra flesta barn och unga trivs i skolan
De senaste resultaten i Skolverkets återkommande attitydundersökning visar
att en stor majoritet av eleverna i grund- och gymnasieskola trivs med sin
skola, sina lärare och sina kamrater.90 De har förtroende för lärarna. I likhet
med Skolverkets tidigare attitydundersökningar är det få elever som anger att
de inte trivs med sina lärare (3 procent). Den positiva attityden till skolan har
stärkts under åren. 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 enligt
attitydundersökningarna. 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.
Generellt har eleverna god hälsa, men
tecken finns på något ökad psykisk ohälsa
Den fysiska hälsan hos barn i Sverige är bland de bästa i världen. De flesta
unga mår bra fysiskt och Sverige har förhållandevis få barnolycksfall. Andelen
barn och unga som är vaccinerade är hög. Jämförelsevis få utsätts för fysisk be-
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straffning. De äter något mindre godsaker än tidigare och dricker mindre läsk
än i början av 2000-talet. Andelen överviktiga barn har dock fördubblats; det
har blivit fyra till fem gånger vanligare att barn har kraftig övervikt under de
senaste två decennierna.91
Även den psykiska hälsan är god hos de flesta barn och ungdomar i Sverige.
Men det finns oroväckande tendenser. Socialstyrelsen förklarar i sin senaste
Folkhälsorapport att trots ett gott allmänt hälsotillstånd finns det grupper som
inte mår bra och att dessa grupper blivit större med tiden. På liknande sätt
lyfter forskare, i en litteraturöversikt av Kungliga Vetenskapsakademien, fram
att den psykiska hälsan är god och att välbefinnandet under många år legat
på en hög nivå, men att försämringar kan skönjas sedan slutet av 1990-talet.92
Försämringarna över tid är dock små och utgår från mycket goda värden.93
Översikten visar:
• Att det finns vissa tecken på att nedstämdhet och irritation har blivit vanligare bland äldre ungdomar och särskilt hos flickorna. Flickor rapporterar
generellt mer besvär än pojkar och äldre flickor mer än yngre.
• Att det finns vissa tecken på att psykosomatiska besvär ökat något över tid.
Även här anger flickor oftare än pojkar besvär.
• Att pojkar oftare än flickor uppger att de har koncentrationssvårigheter.
• Att omfattningen av mobbning tycks vara oförändrad under de senaste
årtiondena liksom omfattningen av skolk.
Ohälsan är större i socioekonomiskt svaga grupper. Barn från ekonomiskt
svaga familjer upplever oftare otrygghet i bostadsområdet och i skolan. Barn
i dessa grupper deltar också mer sällan i organiserade fritidsaktiviteter, reser
mindre och har färre kamrater. Övervikt är också vanligare bland socio
ekonomiskt svaga grupper samt i glesbygdskommuner.94
Vissa elever bär på ett tungt bagage – nyanlända barn och ungdomar
har ofta varit med om traumatiska erfarenheter. Detta gäller inte minst den

Socialstyrelsen (2009) Folkhälsorapport 2009.
Kungliga Vetenskapsakademien (2010a) Barns och ungdomars psykiska hälsa. En systematisk litteraturöver
sikt med tonvikt på förändringar över tid. Se också Kungl.Vetenskapsakademien (2010b) State of the Science
Konferens. Preliminärt Uttalande Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige.
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Kungliga Vetenskapsakademiens litteraturöversikt (2010a) visade att ”det inte är möjligt att på ett invändningsfritt sätt verifiera eller vederlägga den allmänna uppfattningen om en kraftigt ökande förekomst av
psykiska besvär hos svenska barn och ungdomar”(s 19).
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k raftigt ökande gruppen ensamkommande barn som dessutom skilts från föräldrar och sociala nätverk.95
Barn som växer upp i samhällets vård eller i familjer med återkommande
ekonomiskt bistånd lämnar grundskolan med mycket lägre betyg än andra
barn och har i vuxen ålder lägre utbildningsnivå än jämnåriga. Dessa barn har
höga överrisker för ogynnsam utveckling över tid.96
Ökad uppmärksamhet på utsatta barn i förskoleåldern
Alltmer uppmärksamhet riktas mot den tidiga barndomen och dess betydelse
för framtida hälsa. I forskarantologin Se de tidiga tecknen (2010) understryks
vikten av att redan i tidiga åldrar påbörja omsorgs- och utbildningsinsatser för
att stärka förutsättningarna för barns framtida hälsa och välbefinnande, skolframgång och levnadsstandard. Men i antologin påpekas också att man i dag
vet mycket lite om just förskolans effekter på utsatta barns utveckling, hälsa
och välbefinnande, även om förskoleverksamheter potentiellt sett har en inverkan på förskolebarns framtida möjligheter.97 Forskarna menar att det finns mer
kunskap om vikten av samspel och anknytning och mindre om vilka insatser
som är mest effektiva för utsatta barn.98 Ett av antologins bidrag problematiserar att barns utveckling i förskolan och de första skolåren inte är tillräckligt
synliggjort och erkänt i hela samhället. Det finns en risk för att åtgärder och
insatser för barn med olika slags svårigheter sätts in för sent, när barnen blivit
äldre och problemen blivit mer synliga.99
Skolframgång och hälsa hänger samman
När barn och ungdomar inte mår bra påverkas ofta skolarbetet. Barn och
ungdomar tar med sig sina problem in i skolan, och skolan kan i sin tur vara
en källa till ohälsa. Skolverket har i en studie visat att långvarig ogiltig skolfrånvaro ofta är en signal om att eleven inte mår bra, framför allt psykiskt.
Orsakerna till långvarig skolfrånvaro är oftast komplexa och bottnar i problem
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Migrationsverket (2010) Migration 2000–2010. Under 2009 tog Sverige emot över 2 000 ensamkommande barn och ungdomar. Detta är en kraftig ökning. För 10 år sedan var antalet ensamkommande
barn och ungdomar 200–300 per år. Ökningen utgörs framförallt av pojkar från Irak, Afghanistan och
Somalia i åldrarna 13 till 17 år.
Socialstyrelsen (2010) Social rapport.
En allmän diskussion om förskolans positiva effekter finns i Skolverket (2010) Perspektiv på barndom och
barns lärande. En kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år.
SOU 2010:64 Se de tidiga tecknen. Sju forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola.
Se kapitlet ”Förskolan och de utsatta barnen – utmaningar och möjligheter”.
SOU 2010:64 Se de tidiga tecknen. Sju forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola.
Se kapitlet ”Vad gör skolan för utsatta barn?”.
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som rör både hem och skola.100 Direkt skolanknutna orsaker till skolfrånvaro
kan, enligt elevsvaren, vara att elever inte begriper ett ämne (oftast ett teoretiskt), att lärare brister i bemötande och t.o.m. stämplar eleven som obegåvad.
Faktorer som lärarbyten och alltför mycket självständigt arbete kan leda till att
elever börjar skolka. Trakasserier och kränkningar kan också påverka. Det finns
också elever som beskriver mycket svåra hemförhållanden, migration, arbetslöshet, sjukdom, misshandel och besvärliga ekonomiska situationer. I rapporten berättar elever om vikten av att bli sedda, att någon bryr sig. Eleverna som
återvänt till skolan – i de flesta fall IV-programmet i gymnasieskolan – berättar
om hur deras självförtroende sjönk när ingen brydde sig om att de skolkade,
men också om hur de i vissa fall långsamt hade lyckats ta sig tillbaka genom
engagerade lärare.
Forskare tycks eniga om att det existerar ett samband mellan hälsa och skolframgång. Kunskapen är dock sämre om vad som egentligen är orsak och verkan.101 En forskningsöversikt om psykisk hälsa och skolframgång från Kungliga Vetenskapsakademien visar att skolan har stor betydelse för barns psykiska
hälsa och att dåliga skolprestationer kan leda till en låg självkänsla och utagerande beteenden.102 Socialstyrelsen bekräftar utifrån sin analys i Social rapport
(2010) skolframgångens betydelse som skyddsfaktor mot ohälsa. Goda relationer med kamrater och lärare kan också skydda mot utvecklingen av psykiska
problem. Vetenskapsakademiens forskningsöversikt visar dock även att orsakssambandet går i andra riktningen. En låg självkänsla och utagerande beteenden
ökar risken för att barnet presterar sämre i skolan. Det finns belägg för att en
ond cirkel av psykisk ohälsa och dåliga skolprestationer ofta följer barnet från
tidiga skolår och upp i ungdomsåren. Skolrelaterade hälsoproblem tenderar
dock enligt forskningsöversikten att minska när eleverna börjar gå i gymnasieskolan och får tillgång till nya områden av aktiviteter, roller och valmöjligheter.
Specialpedagogiska insatser och andra former av särskilt stöd är viktiga i
detta sammanhang, men det är långt ifrån självklart på vilket sätt skolan bäst
stödjer olika elever. I den nämnda antologin Se de tidiga tecknen (2010) pekar
en forskare på att specialpedagogiska insatser kan vara problematiska genom
att t.ex. få en stigmatiserande verkan, eller genom att sättas in för sent, när
eleven redan har utvecklat en låg självuppfattning på grund av de upplevda inlärningssvårigheterna. I antologin påpekas också att det saknas en övergripande
Skolverket (2010) Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan ur elevens,
skolans och förvaltningens perspektiv. Rapport 341.
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Kungliga Vetenskapsakademien (2010c) School, Learning and Mental Health. A systematic review.;
Kungliga Vetenskapsakademien (2010d) State of the Science Konferens Uttalande, Skola, Lärande och
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bild av hur särskilt stöd bedrivs samt att det tycks finnas ett glapp mellan
forskning och skolpolitik inom detta fält. Medan forskning och utvecklingsarbete förespråkar inkluderande arbetssätt är det inte ovanligt att segregerande
lösningar tillämpas i praktiken.103
Sömnstörningar och trötthet har ökat bland unga
Både arbete och fritid sprids alltmer över dygnets alla timmar. Internet, tv och
dataspel kan konsumeras när som helst under dygnet. Mobiltelefoner är en naturlig del av de flesta ungdomars vardag. Läkare, sömn- och stressforskare och
lärare har ställt sig frågan om det ständigt uppkopplade och chattande 24-timmarssamhället innebär ett hot mot ungdomars sömnvanor.104 För vissa blir det
ett stort problem att anpassa sin dygnsrytm efter det sociala livet med skola,
familj och vänner.
Sömnstörningar och trötthet under dagtid har ökat i Sverige under de senaste åren i alla åldersgrupper. Förutom sömnstörningar sover unga allt kortare
tid med utbredd trötthet i skolan som följd. En möjlig förklaring kan vara,
enligt sömn- och stressforskare på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms
universitet, att nattsömnen utsätts för fler störningar än tidigare och att fler är
aktiva på udda tider. Med ytterligare steg mot ett dygnet-runt-öppet 24-timmarssamhälle menar forskarna att sömnstörningar komma att öka ytterligare.
Utvecklingen är, enligt forskarna, illavarslande eftersom störd sömn hos unga
kan kopplas till olika problem i skolan. Man har länge uppmärksammat sambandet mellan sömnbrist och försämrad inlärning.105
Kommentar
Skolverket har i olika sammanhang, inte minst i tidigare lägesbedömningar,
lyft fram resultat från studier som talar för att elevers, och inte minst flickors,
stressnivå ökar. Den bild som senare studier ger, inte minst Kungliga Vetenskapsakademiens kunskapsöversikter, modifierar bilden något. Generellt sett
tycks barn och ungdomar må bra och trivas i skolan – trots att vissa känner sig
stressade och att det enligt deras uppfattning ställs alltför höga krav på dem.
Samtidigt bedömer Skolverket att kunskapsunderlaget för att förstå orsakerna
till stressen i skolan, förutom de direkta krav som eleverna kan känna, är
mycket fragmentariskt.

SOU 2010:64 Se de tidiga tecknen. Sju forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola.
Se Maria Westling Allodi i antologins avsnitt Vad gör skolan för utsatta barn?
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Sömnforskningen kan enligt Skolverkets mening bidra till en förståelse
av konstaterade stressrelaterade problem, men också fästa uppmärksamhet
på f örändrade livsstilar bland barn och ungdomar som direkt påverkar deras
möjligheter att genomföra sin utbildningsgång på ett framgångsrikt sätt.
4.2 Att bli mobbad och kränkt – en oacceptabel tillvaro
En majoritet av skolans elever känner sig trygga och trivs med sin skoltillvaro.
Samtidigt finns många barn och ungdomar som utsätts för mobbning eller
annan kränkande behandling. Mobbning är dock inte oundvikligt. Studier
visar att det är färre som blir mobbade då det bedrivs ett aktivt likabehandlingsarbete, jämfört med om sådan verksamhet inte finns på skolan.
Bestämmelserna om skolans ansvar när det gäller diskriminering och annan
kränkande behandling har skärpts på senare år. I den skollag som tillämpas
från och med 1 juli 2011 införs en utvidgad skyldighet att anmäla, utreda och
vidta åtgärder mot kränkande behandling. En lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att
anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. Och en förskolechef eller rektor
som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla
detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, och i förekommande fall,
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Omfattningen av mobbning oförändrad
Att det finns elever som känner sig otrygga eller rädda i skolan är känt, men
någon säker uppgift om hur många barn och ungdomar det handlar om finns
inte. Sannolikt är de fall som anmäls av föräldrar och elever de fall som är särskilt svåra. Det bör också noteras att de fall som normalt anmäls är de fall där
eleven/vårdnadshavaren tycker att skolan inte gjort tillräckligt.
Aktuella siffror i Skolverkets senaste attitydundersökning (2010) visar
att 3 procent av eleverna i årskurserna 4–6 uppger att de sällan eller aldrig
känner sig trygga i skolan. 6 procent känner sig rädda i skolan minst en gång
i månaden. Av dessa känner sig många rädda varje dag. 6 procent av eleverna
i årskurserna 4–6 känner sig mobbade av andra elever. Lika många uppger att
någon eller några andra elever slår dem eller gör dem illa på något annat sätt,
minst en gång i månaden. För 3 procent händer detta så ofta som varje dag
eller någon eller flera gånger i veckan.
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Bland de äldre eleverna, i årskurserna 7–9 och i gymnasieskolan, svarar 2
procent att de sällan eller aldrig känner sig trygga i skolan. En procent känner
sig alltid eller oftast rädda i skolan. Var femte elev svarar att mobbning förekommer ofta eller ibland på deras skola. 4 procent säger att de själva känner
sig mobbade eller trakasserade av andra elever. 2 procent svarar att andra elever
kränker dem genom sms, e-post och liknande. Enligt attitydundersökningarna
känner sig fler flickor än pojkar otrygga i skolan.
De redovisade andelarna motsvarar omkring 9 000 elever i årskurs 4–6 som
sällan eller aldrig känner sig trygga i skolan. I årskurs 7–9 samt gymnasieskolan är det sammantaget 15 000 elever som sällan eller aldrig känner sig trygga
i skolan. Tabellerna 3 och 4 visar hur stor andel av eleverna i årskurserna 4–6
respektive 7–9 och gymnasieskola som till stor del har negativa upplevelser
av trivsel och trygghet i skolan. Tabellerna visar också hur många elever detta
motsvarar.
Tabell 3	Trivsel, rädsla och otrygghet samt mobbning och andra kränkningar, årskurser
4–6
Andel (%)

Motsvarar antal

15

43 000

Känner sig rädd i skolan*

6

17 000

Är rädd på rasten*

3

9 000

Är rädd för en eller flera lärare

17

48 000

Är rädd för en eller flera elever

18

51 000

Är rädd på väg till eller från skolan*

4

11 000

Känner sig mobbad av andra elever*

6

17 000

Ingen vill vara tillsammans med dig*

9

26 000

15

43 000

6

17 000

Sällan eller aldrig roligt att gå till skolan

Andra elever visar att de inte gillar dig på något vis,
t.ex. genom att reta, viska eller skämta om dig*
Någon eller några elever slår dig eller
gör dig illa på något annat sätt*

Anm. * avser elever som har markerat svarsalternativen ”varje dag”, ”en eller flera gånger i veckan” eller ”en eller flera gånger
i månaden”.
Källa: Skolverket (2010) Attityder till skolan 2009. Elevernas och lärarnas attityder till skolan. Rapport 344.
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Tabell 4	Trivsel, rädsla och otrygghet samt mobbning och andra kränkningar, årskurser
7–9 och gymnasieskolan
Andel (%)

Motsvarar antal

Trivs mycket eller ganska dåligt i sin skola

3

22 000

Trivs mycket eller ganska dåligt med andra elever

1

7 000

Trivs mycket eller ganska dåligt på raster och
håltimmar

5

37 000

Känner sig sällan eller aldrig trygg i skolan

2

15 000

Känner sig alltid eller oftast rädd i skolan

1

7 000

Känner sig mobbad eller trakasserad av andra elever

4

29 000

Ingen vill vara med dig*

3

22 000

Andra elever visar att de inte gillar dig, t.ex.
genom att reta, viska eller skämta om dig*

6

44 000

Andra elever kränker dig genom t.ex.
SMS, MSN, MMS, mail och chat?*

2

15 000

Någon eller några elever slår dig eller
gör dig illa på något annat sätt*

2

15 000

Anm. * avser elever som har markerat svarsalternativen ”varje dag”, ”en eller flera gånger i veckan” eller ”en eller flera gånger
i månaden”.
Källa: Skolverket (2010) Attityder till skolan 2009. Elevernas och lärarnas attityder till skolan. Rapport 344.

Anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har ökat
Antalet anmälningar till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen
om kränkande behandling och andra missförhållanden på skolor har ökat
kraftigt under första halvåret 2010. Det är inte klart vad ökningen beror på.
En delförklaring kan vara att Skolinspektionen/BEO har successivt blivit mer
kända och på att metoden för att anmäla blivit enklare sedan 2009. Under
första halvåret 2010 tog Skolinspektionen/BEO emot 1 357 anmälningar om
kränkande behandling och missförhållanden på skolor från föräldrar eller andra personer. Jämfört med motsvarande period 2009 har antalet anmälningar
ökat med nära 78 procent. Minst 500 av de anmälningar som gjordes under
det första halvåret 2010 handlade om kränkande behandling, där den som anmält ansett att skolan inte gjort tillräckligt för att stoppa kränkningarna. Det
är en tydlig ökning eftersom motsvarande siffra för hela året innan var 603 anmälningar. Under första halvåret av 2010 riktade BEO/Skolinspektionen kritik
mot skolors agerande i 173 ärenden, varav 68 rörde kränkande behandling.
Samtal till Skolverkets upplysningstjänst och BRIS
De samtal som når Skolverkets upplysningstjänst och organisationen
Barnens rätt i samhället (BRIS) ger givetvis inga bilder som kan generaliseras.
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S kolverket menar dock att de kan ge vissa indikationer om de används med
försiktighet och endast ses som komplement till annan information.
Under det första halvåret 2010 tog Skolverkets upplysningstjänst emot närmare 700 samtal om kränkande behandling (ca 4 procent av alla samtal). De
flesta gällde grundskolan, och kom från någon elev, förälder eller annan anhörig. Många av samtalen handlade om att man tyckte att skolan inte hade gjort
tillräckligt åt situationen. Samtalen från förvaltningstjänstemän, skolledare och
studie- och yrkesvägledare rörde skolans skyldigheter och ansvar samt skolans
möjligheter att exempelvis flytta på elever som mobbar andra eller som orsakar
andra problem. De fåtal samtal som togs emot från pedagogisk personal e ller
personal inom elevvården handlade oftast om hur man bör gå tillväga när
enskilda elever antingen kränker andra eller blir kränkta.
Barn kontaktar också BRIS (Barnens rätt i samhället) i frågor om mobbning
och kränkande behandling. Såväl 2008 som 2009 handlade ca 14 procent av
barns kontakter med BRIS om mobbning.106 I dessa kontakter berättar barnen
mest om de kränkande orden och om känslan av att vara utanför. BRIS kontakter med elever indikerar att mobbningen oftast sker i korridoren, matsalen
eller i omklädningsrummet och inte så mycket i klassrummet.
Många av de barn som kontaktar BRIS saknar, enligt BRIS-rapporten,
förtroende för skolpersonalen. De upplever att ingen lyssnar eller bryr sig om
dem. De berättar att vuxna inte tar deras upplevelser på allvar och att lärare
bortförklarar det som händer. Vissa är rädda för att gå till skolan på grund av
mobbningen. Hos de flesta är självförtroendet lågt och en del berättar att de
stänger av sina känslor för att klara sig. Det finns också barn som uttrycker att
de inte vill leva. Till BRIS ringer också barn som aldrig själva blivit mobbade,
men som har sett mobbningen på nära håll och berättar om sin rädsla för att
bli mobbade. Rädslan för att själv bli mobbad gör att många inte törs försvara
den som blir mobbad.
Allvarligt att vuxna bagatelliserar
Skolverkets studie Diskriminerad, trakasserad och kränkt (2009) visar att
trakasserier och kränkningar mellan elever framförallt förekommer utanför
lektionstid. Klassrumsbyten, korridorspring, mörka korridorer och undanskymda prång bidrar till att bråk, slagsmål och glåpord, negativa tillmälen och
trakasserier kan pågå utan att de vuxna i skolan ser det. Resultaten tyder på att
pojkar blir mest utsatta och utsätter andra för verbala och fysiska trakasserier
och hot. Trakasserier sker på grund av sexuell läggning, etnicitet, kroppsstorlek
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BRIS (2010) BRIS-rapporten 2010.
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och andra aspekter på utseendet. Flickor använder sig enligt de intervjuade
oftare av ryktesspridning och baktaleri än av fysiskt våld. De utsätts även för
sexuella trakasserier, särskilt i grundskolan. Enligt studien finns en stark önskan bland grundskoleeleverna att vuxna ska finnas bland eleverna även utanför
lektionstid och att det ska finnas fler yngre vuxna i skolan som inte är lärare,
till exempel fritidspersonal.
Även Skolinspektionen konstaterar i kvalitetsgranskningen Skolors arbete vid
trakasserier och kränkande behandling (2010) att det inte är ovanligt att personal bagatelliserar eller banaliserar, att de inte ingriper mot eller inte klarar att
få stopp på kränkningar som pågår. Det förekommer också att elever upplever
sig kränkta av personal (något som även Skolverkets attitydundersökningar
visar).107 Att personal och elever på grund av upprepad förekomst betraktar
kränkande handlingar som acceptabla vardagsföreteelser bidrar enligt Skolinspektionen till att utsatta elever inte bryr sig om att berätta vad de varit med
om eller t.o.m. uppfattar det som något de får lov att acceptera.
Enligt Barn- och elevombudet (BEO) är vuxnas ifrågasättande attityd till
utsatta barn ett stort svek samt en av orsakerna till att mobbning fortsätter att
finnas. Denna attityd leder till att åtgärderna riktas in på dem som utsätts i
stället för att fokusera på dem som utsätter. Därmed görs ofta inte de kraftfulla
insatser som skulle behövas.
Barn och elever med funktionsnedsättning
och särskoleelever i en svår situation
Barn med funktionsnedsättning är mer utsatta för utanförskap och mobbning
i skolan än andra barn. Studien Särskild, särskiljd eller avskild (2009) visar att
många elever med rörelsehinder upplever att klasskamraterna behandlar dem
annorlunda än övriga elever.108 Vissa av de rörelsehindrade eleverna känner sig
osynliggjorda och uteslutna ur gemenskapen. Omkring 15 procent av de tillfrågade rörelsehindrade eleverna uppgav att de blir mobbade ibland eller ofta,
av klasskamrater eller andra elever i skolan. Nära hälften av de intervjuade
uppgav av mobbningen var kopplad till deras funktionsnedsättning. Tre fjärdedelar av de tillfrågade eleverna menade att lärarna och annan skolpersonal tar

Kvalitetsgranskningen omfattade ett riktat urval av 50 skolor och gör därmed inte anspråk på en generell
bild av svensk skola. Resultaten stöds dock av Skolinspektionens regelbundna tillsyn av samtliga skolor
i landet samt av flera av Skolverkets rapporter, varför Skolinspektionen uttrycker att slutsatser, bedömningar och resonemang i rapporten bör vara till nytta för eleverna i flertalet skolor i Sverige.
108
Undersökningen har utförts som ett samarbetsprojekt mellan Unga RBU-are, Rädda Barnen, Barnombudsmannen och Stockholms universitet. Den baseras på enkäter till knappt 500 grundskoleelever med
rörelsehinder och eventuella tilläggshandikapp och till deras föräldrar, lärare och rektorer.
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ett aktivt ansvar, de tar mobbning på allvar och gör något åt problemet. Äldre
elever var mer negativa än yngre i fråga om lärarnas agerande vid mobbning.
Även särskoleelever utsätts för trakasserier, både på grund av sin funktionsnedsättning och på grund av att de inte går i den ”vanliga skolan”. Skolverkets
intervjustudie Diskriminerad, trakasserad, kränkt (2009) visar att elever i särskolan blir extra utsatta för trakasserier och kränkande behandling av andra
elever. Vissa särskoleelever berättar om erfarenheter av kränkningar under hela
skolgången, särskilt i verksamheter där eleverna lämnas utan skolpersonalens
beskydd. Matsalen, fritidshemmet, omklädningsrummet och skolbussen pekas ut som platser där trakasserier underlättas på grund av låg vuxennärvaro.
Ibland begränsas särskoleelevernas rörelsefrihet och aktiviteter i skolan mer än
övriga elevers. Det handlar bl.a. om en mer begränsad tillgång till kafeterian
eller datorerna än vad som gäller för övriga elever.109
Sociala medier leder till nya former av kränkning och trakasserier
Datorer, Internet och mobiltelefoner tillhör vardagen för snart sagt alla barn
och ungdomar. Mobbning och kränkningar förekommer också här, oftast utanför skoltid men sammankopplat med skolverksamheten. Det är ofta de barn
som utsätts för mobbning eller kränkning under skoltid som också blir utsatta
för nätkränkningar.
Kännetecknande för dessa kränkningar är att de till stor del försiggår utan
vuxnas vetskap, eftersom vuxennärvaron är låg där kränkningarna utspelar sig
samt att den som mobbar/kränker ofta klarar sig från ansvar för sina handlingar. Utmärkande är också den mycket stora och snabba spridningseffekten.
Ett rykte, ett ”skämt” eller en dispyt sprids snabbt till många, vilket gör att det
trappas upp lättare än motsvarande dispyter och kränkningar som försiggår på
skolgården.
Det är svårt att känna till omfattningen av kränkningar via sociala medier.
I Skolverkets senaste attitydundersökning uppgav 2 procent av eleverna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan att andra elever kränker dem via sociala medier.
I en studie från Medierådet 2008110 rapporterades att 18 procent av flickorna
mobbas på nätet eller via mobilen. Enligt en enkätundersökning bland 520
ungdomar i åldern 14–18 år, utförd av Datainspektionen, har 86 procent av
dessa lagt upp bilder av sig själva på Internet och varannan ungdom i samma
åldersgrupp har utsatts för att någon har ljugit eller skrivit otrevliga saker om

Skolverket (2009) Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattningar om
diskriminering och trakasserier. Rapport 326.
110
Medierådet (2008) Unga och medier.
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dem på Internet. Tre av tio uppgav att andra lagt ut bilder av dem på nätet
mot deras vilja.111
Kön och kränkningar
En genomgång av forskningslitteratur om hur ungdomar i grundskolans högre
årskurser konstruerar kön i kamratgruppen visar hur normer för popularitet,
sexualitet och utseende/kropp tar form.112 Gränserna för maskulinitet och femininitet bevakas av eleverna. Fysiska och verbala kränkningar fungerar som
ett sätt att markera hur man ska vara flicka eller pojke. För pojkar är det enligt
forskningen förenat med större risk än för flickor att överskrida gränsen. Könsrelaterade kränkningar framstår som motiverade av att gränser mellan olika
kategorier (flickor/pojkar) ska upprätthållas och den hierarkiska ordningen
tydliggöras. I den kvantitativa kartläggningen i samma studie framgår också att
flickor totalt sett blir utsatta för fler könsrelaterade kränkningar (utsatta för ord
eller handlingar som man reagerat negativt på) samtidigt som pojkar är något
mer utsatta för homofoba kränkningar. Hur dessa mönster idag stämmer med
den bild forskningen har givit hittills saknas kunskap om.
Insatser mot mobbning och kränkningar
Många skolor arbetar aktivt för att förebygga mobbning och kränkningar
i skolan. Av elevers och lärares svar i Skolverkets attitydundersökningar att
döma har skolorna, sedan början av 1990-talet, börjat arbeta mer aktivt för att
förhindra mobbning och annan kränkande behandling. År 2009 instämde åtta
av tio elever i årskurs 7–9 samt gymnasieskolan och nio av tio lärare i påståendet ”På din skola arbetar man aktivt för att motverka mobbning och annan
kränkande behandling”. Motsvarande andelar var 1993 hälften av eleverna och
två tredjedelar av lärarna. Skolverkets uppföljning av tillämpningen av barnoch elevskyddslagen visar att de allra flesta verksamheter har kommit en bit
på väg när det gäller att genomföra lagstiftningen.113 Trots att en större andel
elever och lärare upplever att skolan arbetar aktivt för att förebygga mobbning
och kränkningar verkar andelen mobbade elever, som tidigare nämnts, inte ha
minskat.
Skolinspektionen lyfter fram att på skolor där värdegrundsarbetet har en
tydlig struktur och lärare följer överenskomna rutiner och förhållningssätt

Datainspektionen (2008) Ungdomar och integritet.
Holm, A.-S. (2008) Relationer i skolan. En studie av feminiteter och maskuliniteter i år 9; SOU 2010:51
Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker. Rapport V från delegationen för jämställdhet i skolan.
113
Skolverket (2009) Barn- och elevskyddslagen i praktiken. Förskolors, skolors och vuxenutbildningars
tillämpning av lagen. Rapport 327.
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v änder sig elever i större utsträckning med förtroende till vuxna.114 Systematiska insatser i skolan tycks ge effekt enligt en genomgång av de senaste 25 årens
samlade internationella forskning om mobbning. I genomsnitt är det 23 procent färre som mobbar och 17 procent färre som blir mobbade då det bedrivs
antimobbningsverksamhet, jämfört med om sådan verksamhet inte finns.115
Kommentar
Även om de flesta skolor har rutiner för åtgärdande arbete vid kränkande
behandling eller trakasserier följer personalen inte alltid dessa. Många skolor
saknar också ett gemensamt förhållningssätt i detta arbete. Omfattningen av
mobbning varierar påtagligt mellan olika skolor och mellan olika skolklasser,
vilket tyder på att mobbning kan begränsas.116 Skolverket kan dock sammanfattningsvis konstatera att även om många skolor arbetar för att förebygga
mobbning och andra trakasserier återstår mycket arbete.
4.3 Ung i en demokrati – om att kunna göra sin röst hörd
En av huvudprinciperna i FN:s barnkonvention är att barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller
henne. Även i skollag och skolförordningar markeras rätten till inflytande. Hur
detta inflytande ska utformas beror på barnets ålder och mognad.
Elevernas möjlighet till inflytande tycks ha ökat, och det markant inom
vissa områden. Detta är naturligtvis positivt. Barn har rätt att uttrycka sina
åsikter. Men barn har enligt barnkonventionen också rätt att få sina åsikter
beaktade. I förskolan krockar ibland barnets rätt att få åsikterna beaktade med
pedagogernas syn på barnens bästa. Även om många elever i grundskolan upplever att man lyssnar på dem finns fortfarande många som anser att de inte har
möjlighet att påverka. Alltför många tycker att det är meningslöst att engagera
sig.
Svårt att hitta former för inflytande i förskolan
I förskolans läroplan anges att det i förskolan ska läggas en grund för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de
alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör,
enligt läroplanen, ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen
av den pedagogiska verksamheten. Målet är att förskolan ska sträva efter att
Skolinspektionen (2010) Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling. Rapport 2010:1.
Brottsförebyggande rådet (2008) Effectiveness of Programmes to Reduce School Bullying.
116
Skolverket (2009) På tal om mobbning – och det som görs. Kunskapsöversikt.
114
115
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varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö samt att förstå och att handla efter demokratiska
principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
Det tycks ibland vara svårt att hitta vägar för att öka barnens inflytande i
förskolan. I en nyutkommen studie diskuteras svårigheterna utifrån pedagogernas perspektiv. Pedagoger har, enligt studien, svårt att bryta de mönster och
traditioner som finns i förskolan. Många gånger tas större hänsyn till vad som
är brukligt och vad kollegorna tycker, än till barnens önskemål och vad som är
meningsfullt för dem.117 En annan forskningsstudie visar att barn ofta ges rätt
att uttrycka sin vilja, men att det inte är självklart att pedagogerna tar hänsyn
till den. Vanligtvis driver pedagogerna igenom sina förslag, men på ett sätt som
innebär att barnen inte märker det.118
Forskning om barns inflytande i förskolan visar också att tillgången till ett
utvecklat språk är viktig. När en dialog mellan vuxna och barn uppstår på
barnens initiativ är det ofta de äldsta förskolebarnen med god förmåga att tala
svenska som får uppmärksamhet.119 Samtidigt pekar andra forskare på att initiativrika barn kan vara med och påverka verksamheten redan i tvåårsåldern.
Även om de inte pratar uttrycker de det de vill i ansiktsuttryck och gester. Ju
mindre barnen är och ju sämre förmåga de har att tala svenska, desto större
krav ställs på personalen att lyssna, tolka och ta hänsyn.120
Elevers möjligheter att påverka har ökat
I skollagen121 anges att elever ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Skolverkets
senaste återkommande attitydundersökning122 visar att elevers möjlighet till
inflytande har stärkts under de senaste 15 åren, både bland elever i årskurs
7–9 och i gymnasieskolan.123 Oavsett om inflytandet gäller vilket arbetssätt
som ska tillämpas, förekomst av läxor och prov, vad man ska lära sig i olika
ämnen, vilka regler som ska gälla eller vilka läromedel som kan användas anser
sig e leverna ha möjlighet att bestämma i betydligt högre grad än för femton år
Arner, E. (2009) Barns inflytande i förskolan – en fråga om demokrati.
Johansson, E. (2005) Möte för lärande.
119
ibid.
120
Eriksen Ødegaard, E. (2007) ”Meningsskaping i barnehagen – innhold og bruk av barns og voknes
samtalefortellinger” i Fruktan och fröjd – tvååringar påverkar förskolans innehåll.
121
SFS (1985:1100) Skollagen. 4 kap. 2§.
122
Skolverket (2010) Attityder till skolan 2009. Elevernas och lärarnas attityder till skolan. Rapport 344.
123
De yngre eleverna (årskurs 4–6) har endast deltagit i de två senaste attitydundersökningarna.
117
118
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sedan. Elevernas vilja att vara med och bestämma har dock inte ökat i samma
takt. Den har till och med minskat i vissa fall (se tabell 5).
Tabell 5

Andel elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan som år 1993–2009 vill
respektive anser sig kunna vara med och bestämma väldigt mycket eller ganska
mycket. Procent
Vill vara med och bestämma

Vem arbeta med
Arbetssätt

Kan vara med och bestämma

-93

-97

-00

-03

-06

-09

-93

-97

-00

-03

-06

–

–

–

–

78

76

–

–

–

–

68

-09
63

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

Källa: Skolverket (2010) Attityder till skolan 2009. Elevernas och lärarnas attityder till skolan. Rapport 344.

Flickorna i gymnasieskolan vill vara med och påverka i större utsträckning än
pojkarna. Däremot finns det inga könsskillnader avseende synen på möjlig
heterna att kunna påverka. Bland eleverna i årskurs 7– 9 finns i stort sett ingen
könsskillnad i elevernas svar. Undersökningen visar också att drygt hälften av
lärarna tycker att den egna skolan lyckas med att utveckla elevernas delaktighet och inflytande. Lärare som undervisar i årskurs 7–9 är den lärargrupp som
i minst utsträckning bedömer att skolan lyckas utveckla elevernas delaktighet
och inflytande.
Svenska elevers inflytande i ett internationellt perspektiv
Resultaten i Skolverkets attitydundersökningar får stöd i den internationella
studien Morgondagens medborgare (ICCS), en nyligen publicerade internationell studie som bland annat studerar elevers inflytande i årskurs 8 (se även
kapitel 3).124 Studien visar att mellan 30 och drygt 40 procent av eleverna i
årskurs 8 anger att ganska stor hänsyn tas till vad eleverna tycker, och ungefär
lika många att liten hänsyn tas till vad eleverna tycker. Slår man ihop de ”positiva” andelarna å ena sidan (ganska eller mycket stor hänsyn) och de ”negativa”
andelarna å den andra, märks en övervikt åt det positiva hållet på alla delfrågor
utom för schema och läromedel.

124

Det är svårt att jämföra elevers uppfattningar med vad elever uttrycker i andra länder. Hur man svarar
beror i hög grad på vilka förväntningar man har, vad man tar för givet och vilken referensram man har.
Detta gäller inte minst frågor som rör upplevelsen av delaktighet och inflytande. Icke desto mindre ger
jämförelser mellan länder viktiga perspektiv på den svenska skolan.
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En icke försumbar andel av de svenska eleverna menar dock att ingen
hänsyn alls tas till vad de tycker. Andelen varierar mellan ungefär 8 och
23 procent, där flest anger att ingen hänsyn tas till vad eleverna tycker vid
schemaläggning. Också när det gäller läromedel är det relativt många som inte
alls upplever att hänsyn tas till vad eleverna tycker.
Diagram 3

”Hur stor hänsyn tas till vad eleverna tycker när beslut fattas om nedanstående
saker på din skola?” Procentuell fördelning av elevsvar
Ingen
8

39

11

38

Hur undervisningen ska bedrivas
Undervisningens innehåll
Läroböcker och annat
undervisningsmaterial
Scheman

20

Regler på skolan

16

Aktiviteter som inte är schemalagda
men som anordnas av skolan och
vanligtvis på skolan

100

10

50

32
33

9

30

15

35

32

16
16

44

0

10

30

39

Stor

10

41

32

13

Regler i klassrummet

Ganska stor

44

40

23

Liten

14

50

100

Studien visar att resultaten för svenska elever ligger i nivå med det internationella genomsnittet.
Många är positiva till att påverka i organiserade former
Studien visar vidare att det överlag bland 14-åringar nu finns en stor majoritet
som är för elevinflytande och har en positiv värdering av kollektiv organisering. 80 procent av eleverna menar att elevorganiserade grupper kan bidra till
att lösa problem på en skola och ännu fler håller med om att elevsamarbete
och elevers deltagande i hur skolor bedrivs kan förbättra skolan. 85 procent
menar att kollektivt agerande från elever kan ge större inflytande än individuellt agerande. En knapp femtedel av 14-åringarna i studien anser dock att eleverna är för unga för att ha inflytande över saker i skolan. När det gäller elevers
värdering av inflytande och organisering placerar sig de svenska eleverna på det
europeiska genomsnittet.
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En jämförelse av resultaten från de internationella studierna 1999 och 2009
ger vissa indikationer om att andelen elever som under det senaste året hade
tagit initiativ till att förbättra något i skolan var större för tio år sedan, 43 procent jämfört med 28 procent.125
Kommentar
Morgondagens medborgare (2010) ger på det hela taget en bild av ansvarsfulla
och engagerade elever som kan vara en tillgång i utvecklingen i sina skolor. En
majoritet menar att de har ett visst inflytande. Men det finns också en grupp
elever som anser att skolan tar lite hänsyn till vad eleverna tycker när beslut
fattas i skolan. Relativt många elever tar initiativ till att förbättra sin skola men
det finns också elever som avstår från att påverka med hänvisning till att det
inte tjänar något till, för det går ändå inte att påverka.
När det gäller diskussionsklimatet i klassrummet är bilden förhållandevis
ljus, men också här finns elever som inte upplever att diskussionerna om politik och samhällsfrågor präglas av den öppenhet, allsidighet och självständiga
åsiktsbildning som är centrala delar av den svenska skolans medborgarförberedande uppdrag. En mycket stor majoritet av eleverna upplever samtidigt att
de flesta lärare är måna om att eleverna har det bra, och flertalet menar också
att de behandlas rättvist, blir lyssnade på och får extra hjälp vid behov. Även på
detta område återstår dock en minoritet elever som inte upplever att de har en
god skolmiljö i dessa avseenden. Den bild som den internationella studien ger
bekräftar i hög grad resultaten i Skolverkets senaste attitydundersökning.
4.4 Slutsatser och reflektioner om barns och ungas välbefinnande
Den generella bilden av hur barn och ungdomar mår är positiv och skolan
lyckas uppenbarligen att tillsammans med föräldrar och andra vårdnadshavare
i barnkonventionens anda ge barn och ungdomar en god grund för deras fortsatta utveckling.
Men när barn och unga inte mår bra klarar skolorna inte alltid av situationen. Man arbetar mer än tidigare med insatser mot mobbning, men insatserna
är inte alltid förankrade och samordnade. Den nyligen beslutade skollagen
skärper och förtydligar kraven på svenska skolor. Utöver betydelsen av detta
talar erfarenheter som skolmyndigheterna gjort om att det kanske också handlar om attitydfrågor, både när det gäller mobbning och trakasserier och när det
gäller att uppmärksamma barn och unga som av andra skäl mår dåligt.

125

Jämförelser mellan 2009 och 1999 års studier måste göras med försiktighet. De två skiljer sig rätt väsentligt åt eftersom 2009 års mätning hade moderniserats.
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Inte minst är det viktigt att låta barn/elever med en funktionsnedsättning
komma till tals om sina behov. I ambitionen att ge stöd och hjälp är det viktigt
att ta tillvara barnens/elevernas egna erfarenheter och söka tillmötesgå de synpunkter de har på vad som fungerar och inte.126 När elever upplever brist på
inflytande och att inte få gehör för sina önskemål kan det leda till uppgivenhet
och missnöje.127 Skolor som redogjort för framgångsfaktorer i sitt arbete med
elever med diagnosen Aspergers syndrom har framhållit vikten av att någon
”viktig vuxen” stämmer av med eleven hur skolan fungerar, förtydligar skolans
förväntningar och fångar upp elevens uppfattning om problem.128
Att det förekommer att vuxna i skolan inte tar kränkningar på allvar är ett
stort problem. Förekomsten av en sådan inställning bland skolans personal
motverkar alla ansträngningar som görs för att förhindra kränkande behandling. Mot bakgrund av barns och ungdomars plikt att gå i skolan och av deras
brist på inflytande är det absolut nödvändigt att vuxenvärlden och skolan ser
till att de kan känna sig trygga i skolan och att de inte utsätts för kränkningar.
Skolverket vill understryka att skolan även har ett ansvar att motverka nätkränkningar. Detta bör integreras med skolans övriga arbete mot kränkningar,
exempelvis i planer och program mot diskriminering och kränkande behandling för att också klargöra var gränserna för skolans ansvar går.
Grundansvaret för barns och ungdomars välbefinnande ligger på föräldrar
och andra vårdnadshavare. Skolan har ändå en viktig roll att fylla. Lärare,
elevvårdspersonal och skolledningar bör ges goda förutsättningar att tidigt
upptäcka när elever inte mår bra och larma i tid. Skolans samarbete med andra myndigheter är centralt, inte minst med socialtjänsten för att så snabbt
som möjligt åtgärder kan vidtas. Skolverket vill dock understryka vikten av
att skolan i förebyggande syfte har ett gott samarbete med föräldrar och andra
vårdnadshavare. Många gånger är föräldrarna den främsta samarbetspartnern
när en elev far illa eller mår dåligt. Genom sitt huvudansvar måste en förälder
eller vårdnadshavare vara delaktig och samarbeta med skolan för att komma
till rätta med problemen.
Skolverket vill också betona att när det gäller utsatta barn så förutsätter det
ett samarbete mellan skolan och andra myndigheter för att den samlade kompetensen ska kunna användas effektivt med barnets bästa för ögonen.
Många elever i grund- och gymnasieskolan upplever att de har inflytande
över sin skolsituation och att man lyssnar på dem. Men samtidigt tycker andra
att det inte är någon idé att ta initiativ till förbättringar. Endast drygt hälften
Skolverket (2006) På andras villkor – skolans möte med elever med funktionshinder.
Specialpedagogiska institutet (2007) Man vill ju vara som alla andra.
128
Skolverket (2009) Skolan och Aspergers syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare. Rapport 334.
126
127
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av lärarna tycker att den egna skolan lyckas med att utveckla elevernas delaktighet och inflytande, ett resultat som måste bedömas som bekymrande.
Begreppet hälsofrämjande skolutveckling är vägledande för Skolverkets
arbete på området. Skolverkets syn på hälsofrämjande arbete i skolan följer
två spår. Det ena spåret tar ett grepp om hela skolan, om skolklimatet och
relationerna mellan barn, ungdomar och vuxna, om skolans lärandemiljö, om
inflytande och ansvar, och om betydelsen av att bli sedd och få en bra återkoppling till det man gör, dvs. att i grunden känna sig värdefull. Det andra
spåret rör hälsa som kunskapsområde, och innebär en fördjupning inom olika
hälsoområden där de gemensamma delarna binds samman till ett gemensamt
kunskapsområde.
I konferenserna ”Inget slår en skicklig lärare”, som genomförts under 2010,
har Skolverket initierat en diskussion med skolor och kommuner om sambandet mellan elevers resultat och deras hälsa. Skolverket har med konferenserna
velat stimulera till en diskussion om elevers resultat i relation till motivation
och elevers lärande, lärares kommunikation med eleven och rektors pedagogiska ledarskap samt föräldrasamarbete.

skolverkets lägesbedömning 2010

79

80

skolverkets lägesbedömning 2010

5.
Ansvar och styrning
i förändring

5.

Ansvar och styrning i förändring

Skolsystemet befinner sig i en omvandlingsprocess. Skolverket ser en rad
tecken på den snabba förändringen: antalet fristående skolor har ökat, nya
former av entreprenadlösningar har vuxit fram, även inom de kommunala
verksamheterna har de marknadslika inslagen accentuerats.
Elevers och föräldrars rätt att välja skola har stärkts, vilket har fått till följd
att eleverna kan röra sig mer inom systemet och där så är möjligt välja skola
i annan kommun och med annan huvudman än kommunen. Tillväxten av
fristående skolor innebär en konkurrens om eleverna i många kommuner. För
många huvudmän, både kommunala och fristående, innebär detta en osäkerhet i planeringsförutsättningarna. Såväl kommunala som fristående huvudmän
har samtidigt dragit nytta av det rådande regelverkets möjligheter att etablera
profilskolor och att skapa mängder av utbildningsinriktningar på gymnasienivå.
När en ny princip för styrning och ansvarsfördelning mellan stat och
kommun infördes 1991 framstod principen som tämligen enkel. Den så kal�lade mål- och resultatstyrningsprincipen innebar att staten skulle lägga fast
de nationella målen och riktlinjerna för förskola, skolbarnsomsorg, skola och
kommunal vuxenutbildning samt följa upp, utvärdera och utöva tillsyn och
återkoppla till skolans huvudmän. Skolans huvudmän skulle ansvara för att
den lokala verksamheten organiserades på bästa sätt, att den tilldelades resurser och genomfördes i enlighet med de nationella målen och riktlinjerna.129
Huvudmännens uppgift var också att ta till sig den information och de analyser som staten kunde erbjuda. Denna grundläggande princip ligger fortfarande
som en bas för styrning och ansvarsfördelning. Samtidigt menar Skolverket att
det i praktiken skett en förskjutning.
Skolverket har under åren kunnat konstatera att centrala delar i utbildningen försämrats; likvärdigheten har minskat och resultatutvecklingen i skolan är
negativ. Bristerna i verksamheterna har lagt en grund för ett aktivare statligt
agerande. Den statliga granskningen och tillsynen har utökats. De nationella

129

Skolverket kan konstatera att det kan finnas ett betydande avstånd mellan den nationella nivåns perspektiv och den lokala nivåns. Skolverket kommer under 2010 att presentera en studie av hur skolverksamheten uppfattas och styrs i ett antal kommuner.
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utvecklingsinsatserna har expanderat.130 Statens resurser för de lokalt anställdas kompetensutveckling har med åren blivit allt mer omfattande. De nya
kursplanerna blir mer styrande genom tydligare mål och angivande av centralt
innehåll. Förskjutningen i statens roll i förhållande till huvudmän och verksamheter har i hög grad skett steg för steg.
Det har enligt Skolverkets mening blivit allt tydligare att staten tar (och
ofta förväntas ta) ett större ansvar för att medborgarnas rätt till utbildning
tillgodoses, att kvaliteten i verksamheterna är tillfredsställande och att likvärdigheten i verksamheterna säkerställs. Huvudmännen vill ”göra rätt” och
efterlyser allt oftare tydligare instruktioner från staten. Från att ha en ambition
att professionen ensam ska ansvara för utvecklingen av undervisningen genom
kollegiala diskussioner, erfarenhetsutbyte, ”best practice” och forskning förs nu
en diskussion om att staten ska ta ett ansvar för att professionen får tillgång till
evidensbaserade metoder för undervisningen. Staten har därmed stegvis närmat sig vad som sker i klassrummen.
Skolverket väljer i detta kapitel att lyfta fram några aspekter av de förändringar eller rörelser som vi ser inom sektorn. Här behandlas tre rörelser:
framväxten av en skolmarknad, sammanflätningen av utbud och målgrupper i
vuxenutbildningen samt det ökade behovet av saklig utbildningsinformation.
5.1 En sektor med marknadslika drag
Det svenska skolväsendet har förändrats under de senaste 20 åren och fått
allt mer marknadslika drag. Mest uppmärksamhet i marknadsdiskussionerna
har givetvis framväxten av fristående skolor fått.131 Det finns numera privata
utbildningsföretag eller utbildningskoncerner som kan jämställas med medelstora kommuner när det gäller antal elever i utbildning.
Avsnittet utgår från och har dragit nytta av ett pågående projekt i Skolverket
som kommer att avrapporteras under 2011 samt det fördjupningsavsnitt som
presenteras i Lägesbedömningens del 1: Beskrivande data. Under 2011 kommer också resultatet av ett OECD-projekt ”Market Mechanisms and Stakeholder Behaviour” att presenteras. Projektet innefattar en studie av hur valfriheten
och expansionen av fristående aktörer påverkat huvudmän och medborgare.
Avsnittet får alltså betraktas som en första skiss över utvecklingen.
När det gäller utvecklingsinsatserna är emellertid tendensen i viss mening något motstridig. Under ett
antal år i början av 2000-talet var utvecklingsstödet mer direkt fokuserat på vissa kommuner men har
nu övergått att tydligare utformas som generella insatser och kompetensutveckling. Det uppdrag som
Skolinspektionen har är däremot fortfarande riktat mot enskilda huvudmän och skolor.
131
Fristående skolor är skolor som drivs av enskilda fysiska eller juridiska personer. Fristående skolor finns i
form av fristående grundskolor, gymnasieskolor, särskolor och gymnasiesärskolor. Fristående förskoleklass
kan bedrivas i anslutning till fristående grundskola eller särskola.
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Allt fler verksamheter genomförs av fristående aktörer
Antalet fristående skolor har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden.
Under de senaste åren har expansionen framför allt gällt den gymnasiala nivån.
För tio år sen fick drygt 5 procent av alla gymnasielever sin utbildning i fri
stående utbildning. Idag är siffran nästan 22 procent (se diagram 4).
Diagram 4
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Andel barn/elever i enskilda förskolor, fristående grundskolor och fristående
gymnasieskolor av samtliga barn/elever i förskolan, grundskolan och
gymnasieskolan 1993/94–2009/10. Procent
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Anm. T.o.m. 1997 avses barn 1–6 år, fr.o.m. 1998 avses barn 1–5 år.
Källa: Lägesbedömningens del 1: Beskrivande data.

Hösten 2009 var 19 procent av alla barn i förskola inskrivna i en enskild förskola. Jämfört med andra verksamhetsformer har förskolan länge legat på en
hög nivå när det gäller andelen barn i enskild verksamhet. Ökningstakten var
som störst på 1990-talet och andelen ökar fortfarande men numera i långsammare takt.
Av grundskolans knappt 900 000 elever gick cirka 11 procent i fristående
skolor läsåret 2009/10. I början av 1990-talet låg den andelen runt 1 procent
och har sedan ökat stadigt varje år. En relativt liten andel av särskolans elever
går i en fristående särskola, cirka 4 procent. Andelen har ökat långsamt under
en lång tid.
Knappt 22 procent av alla elever i gymnasieskolan fick hösten 2009 sin
utbildning i fristående gymnasieskolor. Gymnasieskolan är den skolform där
ökningen av fristående skolor har varit som störst. I dag finns det nästan lika
många fristående gymnasieskolor, 458 stycken, som kommunala, 497 stycken.
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Fristående skolor och enskilda förskolor finns i många av landets 290 kommuner. Etableringen är dock mycket ojämnt fördelad. I vissa kommuner finns
ingen eller endast någon enstaka fristående skola. I andra utgör de fristående
verksamheterna ett dominerande inslag.
Den kommunala vuxenutbildningen domineras allt mer av att huvud
männen lägger ut verksamheten på entreprenad. Idag bedrivs 32 procent av
all komvux-utbildning på entreprenad jämfört med en knappt 24 procent år
2000. Det finns dock stora skillnader mellan hur kommunerna har utnyttjat
möjligheten. I vissa kommuner lyser entreprenadlösningarna helt med sin
frånvaro medan andra kommuner har all vuxenutbildning utlagd på entreprenad. (Se även avsnitt 5.2)
De kommunala huvudmännen har bidragit till att skapa en marknad
Den växande etableringen av fristående skolor och de stärkta möjligheterna för
föräldrar och deras barn och ungdomar att själva välja skola har gjort att skolväsendet allt mer får marknadsliknande karaktär. Utvecklingen har även förstärkts av framväxten av ett mycket stort utbud av specialutformade program
och inriktningar med riksrekrytering i gymnasieskolan och s.k. frisökning. De
kommunala skolhuvudmännen har också medverkat till att ett marknadsliknande tänkande etablerats inom kommuners verksamhet. De har öppnat för
olika slag av profilskolor även på grundskolenivån och genom att många kommuner decentraliserat budget- och genomförandeansvaret till skolnivån. Vissa
kommuner etablerar till och med det som i dagligt tal ofta kallas kommunala
friskolor, men som också går under beteckningen ”intraprenader”.132
Konkurrensen om gymnasieeleverna
Under de kommande åren kommer sannolikt antalet elever i gymnasieskolan
att ytterligare sjunka. I kombination med det fortsatt stora intresset att starta
fristående skolor kommer konkurrensen om eleverna att tillta. Eftersom det
många gånger är svårt att i förväg veta hur elever och föräldrar kommer att
välja måste huvudmännen hitta vägar för att lösa situationen om elevunder
laget i kommunala och fristående skolor förändras. Här arbetar en del kommuner för att bygga in flexibilitet i organisationen, t.ex. genom att personal
kan arbeta även med annan utbildning än den i gymnasieskolan.

132

Intraprenad är en driftsform inom den kommunala sektorn. Här ges större befogenheter att styra över
den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten. Verksamhet som sköts i
form av en intraprenad får efter upphandling ekonomiska medel från sin uppdragsgivare t.ex. kommun
eller landsting.
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I rapporten Konkurrensen om eleverna (2010) redovisar Skolverket hur kommunerna hittills har upplevt konkurrensen mot bakgrund av det ansvar de har,
vad man har gjort för att möta den samt hur konkurrensen enligt kommunerna kommer att påverka planeringen och dimensioneringen av gymnasieskolan
under de närmaste åren. Den bild som rapporten tecknar bygger i huvudsak på
utsagor från kommunala tjänstemän i en enkät- och intervjustudie.
De huvudsakliga följderna av konkurrensen om gymnasieelever uppfattas
av kommunerna vara dels ökade kostnader, dels att fler elever byter utbildning
långt efter skolstarten under hösten. Man menar också att konkurrensen lett
till förbättrad kvalitet i kommunernas egna gymnasieskolor och ytterligare
specialisering av utbildningsalternativen (se diagram 5).
Viktigt för gymnasieskolor att vara attraktiva
För att överleva i konkurrensen satsar många huvudmän och gymnasieskolor
idag på att visa upp ett attraktivt utbud. Med attraktivt utbud avses speciella
inriktningar och profiler, stort kursutbud samt god kvalitet i undervisning,
lokaler, elevhälsovård och liknande kringfunktioner. En annan strategi för att
locka till sig elever är att kommunala gymnasieskolor gemensamt erbjuder ett
stort kursutbud. Skolverket har i Konkurrensen om eleverna visat att kommunala skolledare bedömer att god kvalitet och nöjda elever är de viktigaste faktorerna för att locka fler sökande, medan marknadsföring kan ge ett tillskott på
marginalen. Med bra kvalitet menar de både undervisningen och faktorer som
trivsel, elevvård och lokaler.
Gymnasieskolorna satsar enligt studien mycket stora resurser på marknadsföring, även om företrädarna uppger att de inte har höga förväntningar om att
det ska ge effekt. Även skolor som har högt söktryck satsar mycket. Intervjuerna tyder på att det finns en rädsla för att förlora elever om man inte marknadsför sig. Samtidigt är man mer tveksam till möjligheten att vinna elever genom
marknadsföringen. Ett viktigt skäl för skolorna att delta i mässor, annonsera
och göra direktutskick är ändå att locka elever. Att få elever att besöka skolan
på öppet hus anses kunna förmedla en känsla för skolans mer subtila värden
som annars kan vara svåra att förmedla.
Kommunerna måste vara beredda på snabba växlingar
Intresset för att starta fristående gymnasieskolor förväntas även fortsättningsvis att bli stort. Flertalet kommuner räknar enligt Konkurrensen om eleverna
med att det kommer att bli svårare att planera och dimensionera den egna
gymnasieverksamheten de kommande åren. I undersökningen är elevminskningen i kommunala skolor, på grund av fler fristående skolor, den faktor som
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Källa: Skolverket (2010) Konkurrensen om eleverna. Kommunernas hantering av minskade gymnasiekullar och en växande skolmarknad. Rapport 346
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Diagram 5

kommuner förutspår kommer att påverka den kommande dimensioneringen
av kommunernas gymnasieverksamhet mest. Såväl storstads-, förorts- som
pendlingskommunerna förväntar sig att det kommer bli problem att förutse
förändringar i utvecklingen. Kommuners grundansvar att erbjuda ungdomar
kommunal gymnasieutbildning ställs här på sin spets när elever söker och börjar i andra huvudmäns gymnasieskolor för att därefter byta till kommunens
skola (så kallade hemvändare). Rapporten visar samtidigt att i mindre kommuner och glesbygdskommuner spelar det kommunalekonomiska läget generellt
större roll.
Tabell 6

Kommuntjänstemännens åsikter om vad som förväntas försvåra planering och
dimensionering de kommande tre åren. Procent

Stockholm,
Göteborg och
större städer
(24 kommuner)

Förorts- och
pendlingskommuner
(43 kommuner)

Mindre
kommuner
(92 kommuner)

Glesbygdskommuner
(24 kommuner)

1

Förändrat platsantal
i fristående skolor
92 %

Förändrat elev
underlag åk 1
69 %

Det kommunalekonomiska läget
84 %

Det kommunalekonomiska läget
83 %

2

Förändrat elev
underlag åk 1
91 %

Förändrat platsantal
i fristående skolor
62 %

Förändrat elev
underlag åk 1
80 %

Förändrat elev
underlag åk 1
70 %

3

Det kommunalekonomiska läget
71 %

Det kommunalekonomiska läget
62 %

Förändrat platsantal
i fristående skolor
60 %

Gymnasiereformen
39 %

4

Gymnasiereformen
46 %

Gymnasiereformen
38 %

Gymnasiereformen
30 %

Förändrat platsantal
i fristående skolor
22 %

5

Gymnasial
lärlingsutbildning
17 %

Gymnasial
lärlingsutbildning
19 %

Gymnasial
lärlingsutbildning
14 %

Gymnasial
lärlingsutbildning
9%

Stora variationer i landet
Kommuner och andra huvudmän har sammantaget frihet att utforma sitt utbud efter elevers ansökningsmönster, lokala förhållanden, arbetsmarknadens
behov samt pedagogiska eller andra idéer. Därför varierar gymnasieskolornas
utbud och konkurrensvillkor i landet. Ju starkare konkurrensförhållande som
finns mellan olika skolor, desto större är incitamentet att på något sätt särskilja
sig och få elever att välja just en viss skola. Konkurrensen förstärks av att gymnasieeleverna blir färre och utbildningsplatserna fler.
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Eleverna rör sig inom regioner
Förutsättningarna för skolval och konkurrens skiljer sig åt mellan olika typer
av elevgrupper, huvudmän och geografiska områden. Det utbud som eleverna
och deras föräldrar ställs inför tar inte slut vid kommungränsen. Kommungränsen beskriver i de flesta fall dåligt gymnasieskolors faktiska upptagningsområde respektive elevers sökområde.
Skolverket har inlett en analys av vilka kommuner i landet som är sammanlänkade med varandra utifrån skolpendlingarnas omfattning och riktningar,
samt i vilken grad sådana generaliserade, geografiska indelningar förändras från
ett år till ett annat. Ur ett analys- och planeringsperspektiv har alltså utbudet
av och efterfrågan på utbildning i enskilda kommuner begränsad relevans. Den
administrativa gränsen räcker inte till för att beskriva de lokala skolmarknadernas funktion och geografiska utbredning. Vi kan här ge två exempel, men avser
att under 2011 återkomma med en mer systematisk genomgång.133
Växjö
Figur 1 på nästa sida visar en bild av pendlingsströmmarna på Växjös regionala skolmarknad.134 De regionala skolmarknaderna är inte alltid tydligt avgränsade från varandra. De heldragna pilarna motsvarar respektive kommuns
största utpendlingsflöde. Tillsammans med den andel elever som går i skola i
sin hemkommun (angiven som procent inom varje kommunrektangel) utgör
dessa merparten av eleverna. Vid sidan av självförsörjningen av elever inom
hemkommunen går pendlingsströmmarna in mot regioncentrum, Växjö.
Undantaget är Osby som har sin största utpendlingsström till lokala centrat
Älmhult (med koppling till regioncentrum Växjö). Denna länk är dock relativt
svag. Näst största utpendlingsflöde har Osby till Hässleholm. Till den marknad Hässleholm hör (Kristianstad) har Osby en totalt sett starkare koppling
(vilket de streckade pilarna ger kompletterande information om). Osby utgör
på så sätt ett exempel på att kommuner ofta har en överlappande tillhörighet/
sammanlänkning till flera lokala eller regionala skolmarknader och centra. Det
är alltså inte självklart vilken regional skolmarknad Osby kommun tillhör. Den
har snarare kopplingar till två.

De två exempel som följer är hämtade från ett pågående projekt i Skolverket ”Skolmarkandens konsekvenser” som redovisas under 2011.
134
Tidigare i kapitlet har ordet ”marknadslika” använts eftersom det inte handlar om ”marknad” i strikt
mening. För att underlätta läsningen används trots några gånger ”marknad” men med förbehållet att det
inte är helt korrekt.
133
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Figur 1
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Falun
Till skillnad från exemplet Växjö är pendlingsflödena fler inom Faluns regionala skolmarknad. Här är kopplingar in till Faluns regionala centrum
svagare från de två lokala marknaderna Mora och Borlänge, men också från
kommuner som inte utgör något centrum (Vansbro, Rättvik, Malung/Sälen).
Borlänge-Säter är en tämligen självständig kommun och kan i det närmaste
klassas som ett eget regionalt centrum. Leksand i sin tur har en självständighet
som gör kommunen lik de kommuner som är lokalcentrum.

90

skolverkets lägesbedömning 2010

Figur 2
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Det finns olika förklaringar till pendlingskartorna. Formella samarbetsavtal
mellan kommuner, historia och traditioner samt infrastruktur som möjliggör
pendling spelar naturligtvis en stor roll. Elevernas ökade valmöjligheter och det
växande utbudet av utbildningsalternativ lär också påverka elevernas uppfattning av vad som ligger nära och långt bort och vad som är rimligt. Skolverket
har funnit att det är väl värt att fördjupa förståelsen av hur de regionala pendlingarna ser ut i olika delar av landet och vilka konsekvenser de får för kommunernas styrning och planering.
Kommentar
I avsnittet har Skolverket pekat på en utveckling inom skolväsendet som delvis
har karaktär av en marknad. Kommuner eller regioner där det finns verkliga
eller potentiella konkurrenter måste marknadsföra sig; visa upp att de har
något speciellt att erbjuda. Stora delar av vuxenutbildning har kommit att
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läggas ut på entreprenad till olika utbildningsanordnare. Samtidigt är skill
naderna mellan kommuner stora när det gäller den marknadslika prägeln. I
en del kommuner är elevers och föräldrars valmöjligheter och utrymmet för
inriktningar och profileringar nästan lika begränsade som tidigare.
För närvarande präglas inte minst den gymnasiala utbildningen av en betydande mängd varianter och profiler. Gymnasiereformen som träder i kraft den
1 juli 2011 kommer att innebära att alla inriktningar ska beslutas nationellt.
Samtidigt kan Skolverket konstatera att det finns ett förhållandevis stort intresse att utveckla särskilda varianter. Ett stort antal ansökningar har inkommit
till Skolverket om att få tillstånd att arrangera speciella inriktningar.
Parallellt med gymnasiereformens ambition att medverka till en mer nationellt likvärdig utbildning har med åren förutsättningarna för att bedriva
kommunal skola och fristående skola stegvis harmoniserats. Den nya skollagen
som ska tillämpas från och med den 1 juli 2011 i skolväsendet utom vuxenutbildningen till exempel att så långt som möjligt ska lika regler för utbildningar
med kommunal och enskild huvudman gälla.
För den gymnasiala utbildningen betyder det bland annat att utbildningar
vid fristående skolor ska följa de nationella programmen i gymnasieskolan och
strukturen för dessa, och till stor del följa samma regelverk. Reglerna för kommunernas resurstilldelning till de fristående skolorna och de förändringar som
införts i den s.k. riksprislistan utgår från samma princip, nämligen att villkoren
för kommunal och fristående verksamhet ska vara så lika som möjligt.
Skolverket kan alltså konstatera att å ena sida finns de facto just nu en situation inom skolväsendet som har tydliga marknadsmässiga drag men att rege
ringen också fattat beslut som kan komma att förändra bilden.
5.2 Vuxenutbildningens former allt mer sammanflätade
Även inom vuxenutbildningen ökar andelen externa aktörer. Kalenderåret
2009 deltog en tredjedel av kursdeltagarna i den kommunala vuxenutbildningen i externt anordnad utbildning. Till skillnad från många andra skolformer är huvudmannaskapet för den formella vuxenutbildningen135 fortfarande
förbehållet kommuner och landsting. Regelverket har dock nyligen ändrats.
Från och med den 1 januari 2011 utvidgas rätten att utfärda betyg till att även
gälla enskilda vuxenutbildningsanordnare. Enskilda utbildningsanordnare får
då rätt att inte bara bedriva vuxenutbildning på entreprenad åt kommunerna,

135

Dvs. kommunal vuxenutbildning (komvux), utbildningen för vuxna med utvecklingsstörning (särvux)
och svenskundervisning för invandrare (sfi).
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utan också sälja utbildning till arbetsförmedlingen, försäkringskassan, företag
och organisationer där kursdeltagarna kan få formella komvuxbetyg.
En annan tendens är att utvecklingen inom vuxenutbildningen är att
gränserna mellan olika studieformer under senare år har blivit mindre skarpa.
Utbildningsutbudet har blivit mer överlappande och anordnarna söker sig i allt
högre grad till samma målgrupper.
Utbildning för vuxna – verksamhet i många skepnader
Utbildningen av vuxna bedrivs inom flera olika samhällssektorer. Här ryms
förutom den traditionellt sett så starka kommunala vuxenutbildningen även
studieformer som folkhögskolor, arbetsmarknadsutbildning, studiecirklar,
korrespondensstudier, personalutbildning, förberedande program, vuxenutbildning på distans, kvalificerade yrkesutbildningar och kompletterande
utbildningar och högskoleutbildningar. Ansvaret för vuxnas utbildning har
traditionellt delats mellan framför allt utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Skillnaden i styrning och inriktning har dock varit påtaglig. Ser man de
till mest tongivande utbildningsformerna inom respektive sektor – kommunal
vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, folkhögskoleverksamhet, yrkeshögskola och högskoleutbildning – har dessa vuxit fram utifrån skilda politiska
syften och riktar sig mot olika grupper av människor.136
Rekordår för komvux vid sekelskiftet
I början av 2000-talet omorganiserades vuxenutbildningen i samband med regeringens satsning på Kunskapslyftet. Verksamheten skulle ta sin utgångspunkt
i individens behov istället för i utbildningssystemets formella institutioner.
Man ville få ett slut på färdigpaketerade kollektiva utbildningar.137 Flexibla,
varierande former för lärande sattes i fokus, ofta formulerat som det livslånga
lärandet. Man ville dessutom se en övergång från en statligt styrd kommunal
vuxenutbildning till en lokal infrastruktur för vuxnas lärande. Kommunerna
fick ansvar för att bygga upp regionala infrastrukturer för vuxnas lärande och
att skapa former för samarbete mellan kommunala förvaltningar, med statliga
myndigheter, folkbildningen, konsultföretag, arbetsmarknadens organisationer m.m. Dessa lärcentra skulle öka tillgängligheten på lokal nivå och erbjuda
sökande ett smörgåsbord av utbildningar (som folkhögskolor, studieförbund,
kommunal vuxenutbildning, facklig verksamhet, kvalificerad yrkesutbildning, högskola etc.). Under kunskapslyftets tid (1997–2002) nådde komvux
I denna rapport berör vi inte vidare de utbildningsformer som är rent eftergymnasiala, dvs. de utbildningar som Yrkeshögskolemyndigheten och högskoleväsendet ansvarar för.
137
Prop 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen.
136
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rekordnivåer i antal studerande; läsåret 1998/99 deltog över 350 000 studerande. Kunskapslyftet innebar dessutom ett genombrott för vuxenutbildning
på entreprenad; hösten 2000 studerade nästan var fjärde kursdeltagare i (23,8
procent) hos en annan utbildningsanordnare än kommun och landsting.138
Färre deltagare i komvux
Sedan rekordåren i slutet av 1990-talet har komvux genomgått stora förändringar. För det första har antalet komvux-studerande minskat kraftigt. På tio
år har antalet nästan halverats från 351 000 studerande 1998/99 till 172 000
studerande 2008/09. För första gången på länge har dock antalet studerande i
komvux ökat en procent mellan 2007(08 och 2008/09. Nämnas kan också att
den pågående satsningen på så kallad yrkesvux har varit framgångsrik. 5 600
utbildningsplatser 2009 har ökat till 23 000 platser 2010.
För det andra har sammansättningen inom gruppen komvux-studerande
förändrats. För tio år sedan bestod komvux till tre fjärdedelar av deltagare med
svag position på arbetsmarknaden (arbetslösa, deltagande i arbetsmarknadsåtgärder eller tidigare arbetslösa), och till en fjärdedel av ungdomar som saknade
slutbetyg från gymnasieskolan eller som ville komplettera och öka sin konkurrenskraft inför ansökan till högskolan.139 Idag har den senare gruppen i stort
sett försvunnit efter regelförändringar som minskat möjligheterna att konkurrenskomplettera. En annan förändring är att andelen utlandsfödda har ökat
stort under tioårsperioden, från 23 procent 1998/99 till 41 procent 2008/09.
Uppdelat på utbildningsnivåer har andelen utlandsfödda på grundläggande
nivå under perioden ökat från 64 procent till 88 procent. På gymnasienivå har
en ökning skett från 18 procent utlandsfödda till 30 procent under perioden.
Könsfördelningen har dock varit oförändrad. Då som nu lockar komvux
bara hälften så många män som kvinnor (2008/09 är andelen kvinnor 65 procent). En förklaring som förts fram är att kursutbudet är mer orienterat mot
yrken där det finns många kvinnor, som vård och administration. En andra
förklaring är att kvinnor behåller ett intresse för studier högre upp i åldrarna.
En tredje typ av förklaring är att kvinnor har mer att vinna på att utbilda sig
utifrån rådande könssegregation på arbetsmarknaden, löneskillnad i samhället
och förekomst av deltidsarbete.140
Det är inte bara komvux som minskat deltagarantalet under decenniet. Arbetsmarknadsutbildningen har minskat kraftigt; andelen deltagare har sjunkit
med 62 procent sedan 2001 (hela 81 procent sedan 2000, men då räknades
Skolverket (2002) Barnomsorg skola vuxenutbildning. Skolverkets lägesbedömning 2001.
Skolverket (2002) Barnomsorg skola vuxenutbildning. Skolverkets lägesbedömning 2001.
140
ibid.
138
139

94

skolverkets lägesbedömning 2010

även förberedande program in i kategorin).141 För folkhögskolornas del är
minskningen mindre dramatisk, under perioden har en minskning skett med
5 procent.
De olika utbildningsformernas grunduppdrag i korthet
Komvux är en del av det svenska skolväsendet och därmed också en del det
formella utbildningsutbudet för många vuxna som av olika skäl behöver
stärka sin kompetens utbildningsmässigt. Individens önskemål och personliga utveckling har varit framträdande i styrdokumenten. Huvudsyftet är att
ge medborgarna som av olika skäl behöver det en möjlighet att genomföra
grundskole- och gymnasiestudier som vuxen. Komvux erbjuds alla över 20 år
men den prioriterade målgruppen är kortutbildade. Till skillnad från arbetsmarknadsutbildningen är den kommunala vuxenutbildningen principiellt sett
inte fokuserad på arbetslösa medborgare (även om även denna utbildningsform tidvis har haft en viktig arbetsmarknadspolitisk funktion). Generellt är
komvux-utbildningar längre än arbetsmarknadsutbildningar och folkhögskoleutbildningar, och kan finansieras med studiemedel.
Arbetsmarknadsutbildning är i sin tur en studieform som riktas mot arbetsmarknadens behov. Den syftar till att underlätta för arbetssökande att få eller
behålla ett arbete samt till att motverka arbetskraftsbrist. Arbetsmarknadsutbildningen har länge varit ett centralt instrument i den aktiva arbetsmarknadspolitiken, och har traditionellt haft ett starkt stöd inom LO och socialdemo
kratin. Studieformen är matchnings- och yrkesinriktad, och har på senare
kompletterats med föreberedande eller orienterade utbildning som riktar sig
till personer som behöver förebereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt
program, t.ex. arbetsmarknadsutbildning. Arbetsmarknadsutbildning och
förberedande utbildning är inte öppen för alla, utan endast för dem som har
anvisats av Arbetsförmedlingen. Dessa deltagare har möjlighet till ersättning
genom a-kassa eller aktivitetsstöd.
Folkhögskolorna har i förhållande till den kommunala vuxenutbildningen
varit förhållandevis oberoende av statlig styrning. Folkhögskolan har vuxit
fram som ideell verksamhet med avsikt att kombinera människors behov av
bildning med pragmatiska nyttighetssträvanden.142 De flesta folkhögskolor har
sin bas i något folkrörelsesammanhang, exempelvis frikyrko-, nykterhets- eller
kvinnorörelsen. Idag är dock studieformen i huvudsak offentligt finansierad.
Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag och utvärderar verksamheten.
Prop. 2001/02:1 Utgiftsområde 13 s. 18; Arbetsförmedlingen (2009) Arbetsmarknadspolitiska program.
Årsrapport 2008. Ure 2009:1.
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SOU 2004:30 (2004) Folkbildning i brytningstid – en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor.
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Folkhögskolor bestämmer förhållandevis självständigt över sitt kursutbud
och lägger fritt upp sin undervisning. Det är en studieform för vuxna, med en
nedre åldersgräns på 18 år för de allmänna kurserna. Folkhögskoleundervisning har som utbildningsform profilerats dels som en utväg i lugnare studietakt, dels som en möjlighet att komplettera en gymnasieutbildning med en
annan inriktning, t.ex. estetisk, idrott eller media. Längden på utbildningarna
varierar kraftigt, allt från någon vecka till tre år. Folkhögskolor kännetecknas
av en tät skolmiljö där internatboende är vanligt (idag dock i mindre om
fattning).
Utbud och målgrupper alltmer sammanflätade
Utbildningsutbud och målgrupper för olika former av utbildning för vuxna är
idag mer sammanflätade. Kunskapslyftet avvek redan för tio år sedan från huvudregeln att deltagande i komvux ska finansieras med studiemedel genom att
man tillät a-kassefinansiering. Därmed tog utbildningspolitiken ett steg mot
arbetsmarknadspolitikens traditionella domäner.
Ett mer aktuellt exempel på utbildningspolitiska åtgärder med arbetsmarknadspolitiska drag är regeringens stora satsning på yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning, yrkesvux. Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktade kurser
på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och att nå
de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasieutbildning
som måste kompletteras. Innehållsmässigt har denna åtgärd stora likheter med
arbetsmarknadsutbildningen. Kommunerna har visat ett stort intresse för satsningen. För att möta behovet har regeringen förlängt satsningen först till 2010
och i den senaste bugetpropositionen ytterligare ett år.
Denna överlappning mellan arbetsmarknads- och utbildningspolitik har
uppmärksammats av Finanspolitiska rådet, vilket ifrågasätter motiven bakom
regeringens omprioritering av resurser från arbetsmarknadsutbildning i Arbets
förmedlingens regi till yrkesutbildning i det reguljära utbildningssystemets
regi. Rådet ser fördelar med att sporra icke-arbetslösa till att omskola sig
genom yrkesvux, men betonar samtidigt att intresset ofta är svagt i denna
målgrupp för komvuxutbildning (vilken finansieras med studielån i motsats
till arbetsmarknadsutbildningen). Rådet uppmärksammar också att det finns
samordningsbrister mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för att vägleda
arbetssökande/utbildningssökande om vilka alternativ som finns att tillgå.143
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En motsvarande förskjutning mot utbildningspolitiken finns idag inom
arbetsmarknadspolitiken. En omprioritering som gjorts under 2000-talet är
att Arbetsförmedlingen tydligare prioriterar dem som står längst från arbetsmarknaden. De förberedande utbildningar inom arbetsmarknadsutbildningen
som saknar specifik yrkesinriktning fördes 2000 till det nya programmet förberedande insatser. Grupper som prioriterats är ungdomar med svag utbildning,
äldre arbetslösa, utomnordiska invandrare och funktionshindrade.144 Idag
avser arbetsmarknadsutbildning endast yrkesriktade utbildningar och dessa har
minskat kraftigt de senaste tio åren.
Slutligen orienteras även folkbildningen mot nya målgrupper. Nyligen vidgades folkhögskolans uppdrag till att göra det möjligt för folkhögskolor att
utfärda betyg. Därmed kan folkhögskolor välja att ta emot en sökande som har
rätt att delta i kommunens sfi. Avsikten är att öka valfriheten för nyanlända
invandrare och att erbjuda sfi i fler pedagogiska former.145 Detta innebär alltså
att folkhögskolor nu får möjlighet att erbjuda utbildning till grupper som tidigare varit hänvisade till komvux.
Högutbildade utlandsfödda studerandes väg genom systemet
Den kommunala vuxenutbildningen förväntas kunna erbjuda effektiva, lättillgängliga infrastrukturer, med vägledare som kan inspirera till utbildning och
kan klargöra skillnader mellan utbildningsalternativ. Att allt fler av vuxenutbildningens deltagare har svag anknytning till arbetsmarknaden eller är utrikes
födda understryker vikten av tydlighet och lättillgänglighet.
Ett konkret exempel på svårigheten att hitta rätt i systemet kan hämtas från
högutbildade utrikes födda. På papperet finns goda möjligheter för utrikes
födda att skräddarsy den utbildning de behöver vid ankomsten till Sverige.
Nationella styrdokument tar sin utgångspunkt i att individuella behov och
förutsättningar ska vägleda utlandsfödda studerandes utbildningsväg genom
systemet bland annat genom att kunna läsa på distans, på kvällstid, kombinera
kurser på olika nivåer eller genom att kombinera språkstudier med praktik.
I praktiken följer dock de flesta studerande ändå en och samma väg. Oavsett
förkunskaper börjar vanligtvis utrikes födda studerande på sfi, går vidare till
grundläggande vuxenutbildning, och fortsätter därefter till gymnasial vuxenutbildning. Denna utbildningsgång behöver inte vara problematisk. För utrikes
födda som saknar sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan är
utbildningsvägen högst rimlig. Men som Skolverket uppmärksammat i tidigare
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lägesbedömningar består en tredjedel av de studerande inom grundläggande
vuxenutbildning av studerande med hög utbildning från hemlandet (10–12
eller 13 år eller mer).
Det finns flera möjliga förklaringar till varför högutbildade utlandsfödda
tycks hamna fel i utbildningssystemet. En första förklaring handlar om att
deltagarna kan vara dåligt insatta. De kan antingen tro att utbildningen är
obligatorisk, eller att grundläggande vuxenutbildning handlar om att utveckla
svenska språket, eller att man bara kan studera ämnen på grundläggande
vuxenutbildningsnivå när man läser svenska på denna nivå. En annan typ av
förklaring är att många utrikes födda kan uppleva att deras tidigare utbildning varit förgäves vilket leder till att de noga försäkrar sig om att genomföra
alla steg i det nya utbildningssystem de möter.146 Ytterligare en förklaring till
varför många tycks ta en omständlig väg genom utbildningssystemet är att det
är underskattat hur svårt det är att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder. Utifrån
en sådan ansats skulle den utdragna studiegången hos högutbildade invandrare
vara motiverad. Deltagandet i sfi och grundläggande vuxenutbildning utgör
i ett sådant perspektiv en av de få arenor som finns för de studerandes språkpraktik, något som är svårt att få tillgång till utanför skolan.147
En annan förklaring till att utbildningsvägen är så lång, handlar om att
det kan finnas praktiska hinder. Sfi, grundläggande vuxenutbildning eller
gymnasial vuxenutbildning ofta är lokalmässigt skilda åt, och endast hälften
av alla sfi-anordnare erbjuder deltidsundervisning på kvällstid. Distansstudier
tillhandahålls i sin tur bara av var tredje anordnare.148 En fjärde förklaring kan
vara att valideringsinsatser saknas. Skolverket har inte specifikt undersökt hur
valideringsinstrumentet används i sfi och grundläggande vuxenutbildning men
konstaterar i Redovisning av uppdrag att förbereda och genomföra insatser inom
yrkesvux (2010)149 bland annat att valideringsinsatser saknas eller är bristfälliga i många kommuner. En sista förklaring som ligger mer på strukturnivå är
att vuxenutbildningen kan vara ett trögrörligt system. Även om signalerna i
nationella styrdokument förändras, kan uppfattningen leva kvar bland lärare,
arbetsförmedlare och studie- och yrkesvägledare att grundläggande vuxen
utbildning är en naturlig fortsättning på sfi.150
Carlsson, M. (2006) Högutbildade utlandsfödda i grundläggande vuxenutbildning. Praktik och policy i två
kommuner.
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Lindberg, J. & Sandwall, K. (2007) ”Nobody’s darling? Swedish for adult immigrants: A critical
perspective.” i Prospect vol 22, nr 3.
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Kommentar
Gränserna mellan olika studieformer har under senare år blivit mindre tydliga
inom vuxenutbildningen. Utbudet av utbildningar som erbjuds av olika aktörer blir allt mer överlappande och man vänder sig allt mer till samma målgrupper. Skolverket har tidigare uppmärksammat att ett vuxenutbildningssystem
med många utbildningsanordnare ställer höga krav på stat och kommun att
tillgodose den enskildes rättssäkerhet.151 Som vi utvecklar i nästa avsnitt är tillgången till information en mycket viktig fråga för den enskilde. Genom att de
olika utbildningsformerna spänner över olika politikområden ställs nya krav på
samordning från statens sida för att tillgängliga resurser ska användas effektivt
och för att systemets syften blir så begripliga som möjligt från ett medborgarperspektiv.
5.3 Medborgarens möte med skolsystemet
Skolverket kan konstatera att ett ökat antal utbildningsvägar och utbildningsalternativ samt förändringarna t.ex. i form av betygsskalor, ämnesstrukturer,
programindelning, ställer höga krav på den enskildes förmåga att orientera
sig inom och att veta hur man ska välja för att få en bra och användbar
utbildning. Tillgången till saklig och lättillgänglig information har blivit allt
viktigare.
Ökat utbildningsutbud
På alla nivåer i skolsystemet har utbudet av utbildningsanordnare ökat under
de senaste tio åren. Barn, elever och föräldrar, särskilt de som bor i större städer eller i närheten av dessa, kan nu välja bland ett stort utbud av förskolor,
grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Det finns kommunala
och fristående alternativ och olika profiler och inriktningar. I Stockholms län
finns till exempel ca 200 utbildningsalternativ på gymnasienivå och i Västmanlands län ett hundratal. Vissa lokalt utvecklade varianter kommer att försvinna
genom de reformer som nu genomförs men ett stort antal handlingsalternativ
kommer ändå att kvarstå.
Nya meriteringsregler
Olika meriteringsregler till högskolan förutsätter att elever redan i grundskolan måste börja fundera hur de tänker sig framtiden och om de vill kunna
konkurrera om plats på de attraktiva utbildningarna t.ex. genom att läsa så
kallade meritämnen i rätt ordning och på rätt nivå. Eleverna/föräldrarna
151

Skolverket (2009) Skolverkets lägesbedömning 2009. Rapport 337.

skolverkets lägesbedömning 2010

99

måste i god tid före en valsituation i grundskolan vara informerade om att
man kan få sammanlagt 2,5 extra meritpoäng för fördjupade studier i språk,
matematik och särskilda områdeskurser i gymnasiet. De behöver veta vilka
konsekvenserna är av att man väljer att ändra sitt språkval inför övergången
till gymnasieskolan. De behöver ha gedigna kunskaper om att man hamnar i
olika intagningsgrupper inför ansökan till högskoleutbildningar beroende på
om man söker direkt från gymnasiet eller söker efter kompletteringar och att
olika högskoleutbildningar ofta har olika krav på särskild behörighet. Indirekt
påverkar tillkomsten av meritpoäng inför högskolestudier även valalternativen
för eleverna i grundskolan eftersom möjligheten att klara av de fördjupade
kurserna i gymnasiet i hög grad bestämts av vilka val man gjort i grundskolan.
Många gymnasieelever byter program
Skolverket har tidigare konstaterat att gymnasieungdomar har svårt att hitta
rätt utbildning.152 En av sexton elever avbryter utbildningen och två av sexton
elever byter utbildning. Hösten 2008 gick drygt 150 000 ungdomar i gymnasieskolans första årskurs. Ett år senare återfanns inte 9 300 av dessa i gymnasieskolan. De hade antingen slutat eller gjort ett studieuppehåll. Ytterligare
20 600 elever hade bytt utbildning.
Skolverket kan konstatera att det saknas säkra underlag för att veta vad dessa
byten beror på. Det stora utbudet kan i sig vara en bidragande orsak, liksom
den stärkta rätten för elever att välja. För eleverna kan det dock inte uteslutas
att den information de haft inför valet inte har varit tillräcklig. Skolverket
genomför för närvarande en fördjupad studie av omfattning och orsaker till
byten under gymnasieutbildningen.
Val förutsätter tillgång till saklig information
En grundförutsättning för alla de val elever och föräldrar ställs inför är att det
finns information om systemet som sådant men också om kvaliteten på de
olika alternativ som finns. Vem som tillhandahåller den och vilka krav som ska
ställas på den är därför relevanta frågeställningar. Har en elev eller vårdnads
havare idag tillgång till saklig utbildningsinformation för att kunna göra ett väl
övervägt val av skola eller utbildning?
Den som ska välja skola i dagens utbildningssystem bör idealt sett ha samma tillgång till informationen om en skolas eller en viss utbildnings kvalitet
som skolan själv har. I debatten har samtidigt hävdats att informationen om
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skolors kvalitet är asymmetrisk.153 Med det menas att kommuner och fristående aktörer vet mer om kvaliteten i sina tjänster än föräldrar och elever.
Elevernas tillgång till studie- och yrkesvägledning är inte lagstadgad, men
har stöd i läroplanerna för de obligatoriska och de frivilliga skolformerna.
Skolverket har därför gett ut allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen.154 I den nya skollagen skärps kraven på att huvudmannen ska försäkra sig
om att eleverna ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras
behov av vägledning kan tillgodoses.
Kommunerna ska informera om den förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som finns i kommunen. De ska också informera om vilka program som
erbjuds. Det finns i övrigt inga bestämmelser i skolförfattningarna om vilka
krav som ställs på den information som skolor tillhandahåller om sig själva
till elever och vårdnadshavare, dvs. information som framför allt riktar sig till
elever och föräldrar utanför den egna skolan. I marknadsföringslagen155 stadgas
dock att all marknadsföring ska utformas enligt god marknadsföringssed. En
viktig grundregel är att reklam måste kunna identifieras som sådan och detta
är särskilt viktigt när man vänder sig till barn och unga. En annan grund
princip är att reklam ska vara vederhäftig och sann. Enligt Internationella
Handelskammaren får reklam riktad till barn och unga inte utnyttja barns
och ungdomars naturliga godtrogenhet och bristande erfarenhet. Vilseledande
reklam får inte förekomma och jämförande reklam får endast ske på det sätt
som regleras i marknadsföringslagen. Huvudmännen har tagit initiativ för att
höja kvaliteten i den information som tillhandahålls. Ett exempel på detta är
Sveriges Kommuner och Landstings och Friskolornas Riksförbunds gemensamma riktlinjer för marknadsföring av skolor.156
Vilken information finns?
Staten tillhandahåller via Skolverket omfattande information om skolor och
huvudmän, framför allt genom utbildningsinfo.se, SIRIS och den officiella
statistiken. Skolinspektionen publicerar sina granskningar av enskilda skolor
och huvudmän.157 Aktörerna är dock fler än så. Skolor och huvudmän lägger
upp hemsidor med information om sina utbildningar. Större kommuner har
gymnasieguider. Större tidningar erbjuder information inför gymnasie- och
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högskoleval. Skolinspektionens kvalitetsgranskningar och tillsynsbeslut utgör
en kunskapskälla om en enskilds skolas kvalitet. Sveriges Kommuner och
Landsting tillhandahåller Öppna jämförelser och Svenskt Näringsliv har tagit
fram gymnasiekvalitet.se.
En stor del av den information som medborgaren möter baseras på de uppgifter som Skolverket eller Statistiska Centralbyrån tillhandahåller. Vissa (men
förhållandevis få) skolor och huvudmän kompletterar med uppgifter som kan
säga något om en skolas kvalitet, t.ex. hur tidigare elever bedömer skolan eller
med intervjuer av aktiva elever och föräldrar.
Kommentar
För att kunna göra så kloka val som möjligt i ett mångfacetterat system be
höver elever och studerande tillgång till information som deras synvinkel är
begriplig och lättillgänglig Med ett informationsflöde som ökar, ökar också
kraven på att kunna sålla och välja strategiskt. Det finns här en risk att resurssvaga elever inte kommer att kunna välja på samma villkor som resursstarka.
För den enskilde individen handlar det också om att i allt lägre åldrar fatta
kloka beslut som kan påverka framtida valmöjligheter.
Ur den enskilde elevens eller studerandes perspektiv kommer, enligt
Skolverkets mening, studie- och yrkesvägledningen att få allt större betydelse i
framtiden. Skolans ansvar blir således minst lika stort som hittills och handlar
om mer än att tillhandahålla saklig information om skolan och den utbildning
som erbjuds. Studie- och yrkesvägledningens betydelse har från regeringens
och riksdagens sida markerats genom att rätt till vägledning lyfts in i den nya
skollagen.
Den gymnasieskola som införs i juli 2011 har också till syfte att skapa en
tydligare och mer nationellt likvärdig struktur när det gäller valalternativ i
gymnasieskolan. Utbudet av lokala avvikelser kommer att begränsas enligt reformens intentioner. Denna uppstramning bör underlätta för ungdomar och
föräldrar men vi vet naturligtvis inte hur de kommer att förhålla sig i den nya
strukturen eller hur de kommer att ta in information eller vad de kommer att
lita på.
5.4 Slutsatser och reflektioner om ansvar och styrning
Regering och riksdag har beslutat om en rad genomgripande reformer som
syftar till att skapa tydligare och mer enhetliga förutsättningar för verksam
heterna. Den skollag som kommer att tillämpas från 1 juli 2011 i skolväsendet
utom vuxenutbildningen är tydligare och bör underlätta förståelsen av vilket
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ansvar huvudmän (kommunala och fristående) och skolor har. Förskolans
läroplan har förtydligats och kompletterats och dess pedagogiska uppdrag är
mer markerat. De nya måldokumenten, ny betygsskala, tidigare betyg, fler
nationella prov och lärarlegitimation gör krav och förväntningar på landets
grundskolor tydligare. Reformeringen av gymnasieutbildningen genom GY
2011 innebär betydande strukturförändringar. Reformen syftar bland annat
till att skapa ett tydligare system för att komma till rätta med dagens svåröverblickbara utbud. Förutsättningarna för fristående skolor att bedriva utbildning
likställs i mycket hög grad med förutsättningarna för kommunal verksamhet.
Totalt sett signalerar reformerna ett behov av att skapa ett nationellt skolsystem som säkerställer likvärdighet och hög k valitet.
Reformerna och den nya skollagen ska genomföras i ett skolväsende som
är mångfacetterat. Skolverket har i denna rapport behandlat något av det som
uttrycker denna komplexitet. Marknadsinslagen i skolväsendet är tydliga.
Vuxenutbildningens traditionella former är inte lika tydliga som förr. Systemet
rymmer i sin nuvarande utformning många aktörer och ett utbud av utbildningsvarianter som kan vara svårt att överblicka. Den tidigare gymnasieskolan
med nationell grundstruktur har som nämnts efter hand fått ett mycket stort
utbud av specialutformade utbildningsvägar och lokala lösningar. Även inom
vuxenutbildningen har utbudet ökat. De beslutade reformerna och det nya
regelverket kommer att förenkla systemet. Enligt Skolverkets mening kommer dock även det kommande utbudet av alternativ i skolsystemet och olika
behörighetsregler inom högskolan att ställa stora krav som tidigare på en väl
fungerande studie- och yrkesvägledning i alla skolformer. Generellt finns också
ett intresse av att tillgången till information tar sin utgångspunkt i medborgarnas behov.158
Styrningen av den svenska skolverksamheten befinner sig i sin helhet i ett
viktigt omvandlingsskede. De grundläggande principerna för ansvarsfördelning och styrning ligger fast men förutsättningarna för staten att agera ser
långt ifrån likadana ut som vid 1990-talets början. Huvudmännens ansvar är
detsamma men staten har successivt blivit en avsevärt mer aktiv aktör. Mot
denna bakgrund har staten ett ansvar för att mer aktivt än vid 1990-talets
början bidra till ett framgångsrikt genomförande av de beslutade reformerna.
Med ett så omfattande reformpaket och utifrån erfarenheterna från 1990-talets
reformperiod vill Skolverket betona vikten av att stödet till genomförandet blir
uthålligt och lyhört. Det statliga stödet kan dock inte ersätta det engagemang
och ansvarstagande som kommunala och fristående huvudmän tillsammans

158

Denna utgångspunkt är i också linje med 2010 års förvaltningspolitiska pro-position (prop 2009/10:175).
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med sina skolor måste visa. Att säkerställa tillgången till den kompetens som
behövs för att leda förändringsarbetet är sannolikt en av de viktigaste förutsättningarna för att reformerna genomförs i enlighet med de nationella
intentionerna.
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Tabellbilaga
Tabeller ur rapporten Skolverkets bild av utvecklingen av kunskapsresultaten i
grundskolan och av elevers studiemiljö.
Dnr 2008:3010

Tabell 1

Sveriges placering i IEA LS 1991, PIRLS 2001 och PIRLS 2006 – läsförståelse
åk 3 eller 4159

Land

Iea r* 1991

USA

547

Sverige

Land

Pirls 2001
561

Hongkong

564

Sverige

539

Nederländerna

554

Singapore

558

Frankrike

531

Ungern

543

Italien

551

Italien

529

USA

542

Ungern

551

Nya Zeeland

528

Italien

541

Sverige

549

Norge

524

Tyskland

539

Tyskland

548

Island

518

Nya Zeeland

529

Nederländerna

547

Hongkong

517

Hongkong

528

USA

540

Singapore

515

Singapore

528

Nya Zeeland

532

Tyskland

503

Frankrike

525

Frankrike

522

Ungern

499

Island

512

Island

511

Nederländerna

485

Norge

499

Norge

498

Medelvärde

520

533

Land

Pirls 2006

539

* RL = Reading Literacy.

159

Lila färg anger att landets resultat är signifikant bättre än de svenska, vit att ingen signifikant skillnad
finns och grått att landets resultat är signifikant sämre än Sveriges.
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Tabell 2
Land
Finland

Sveriges placering i PISA 2000, 2003 och 2006 – läsförståelse 15-åringar160
PISA 2000
546

Land
Finland

PISA 2003
543

Land
Sydkorea

PISA 2006
556

Kanada

534

Sydkorea

534

Finland

547

Nya Zeeland

529

Kanada

528

Kanada

527

Australien

528

Australien

525

Nya Zeeland

521

Irland

527

Nya Zeeland

522

Irland

517

Sydkorea

525

Irland

515

Australien

513

Japan

522

Sverige

514

Polen

508

Sverige

516

Belgien

507

Sverige

507

Österrike

507

Norge

500

Belgien

501

Belgien

507

Schweiz

499

Schweiz

499

Island

507

Japan

498

Japan

498

Norge

505

Polen

497

Tyskland

495

Frankrike

505

Frankrike

496

Danmark

494

Danmark

497

Island

492

Österrike

490

Tyskland

495

Danmark

492

Frankrike

488

Schweiz

494

Tyskland

491

Norge

484

Spanien

493

Österrike

491

Island

484

Tjeckien

492

Tjeckien

489

Ungern

484

Italien

487

Ungern

482

Tjeckien

483

Ungern

480

Spanien

481

Luxemburg

479

Polen

479

Luxemburg

479

Portugal

472

Grekland

474

Italien

476

Italien

469

Portugal

470

Grekland

472

Spanien

461

Luxemburg

441

Portugal

469

Grekland

460

Ryssland

440

Ryssland

442

Ryssland

440

Mexiko

422

Mexiko

422

Mexiko

410

Medelvärde

497

160

495

492

Länder som här anges som signifikant bättre eller sämre än Sverige för PISA 2000 och 2003 stämmer inte
helt överens med tidigare publicerade internationella och nationella rapporter. Anledningen är att man i
de internationella rapporterna ändrat standard för hur signifikanta skillnader beräknas mellan 2003 och
2006 vilket försvårar jämförelser över tid. Ovanstående signifikanser bygger på Skolverkets egna beräkningar som gjorts för denna rapport.
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Tabell 3

Sveriges relativa placering i TIMSS 1995, 2003 och 2007 – naturvetenskap i
årskurs 8

Land

TIMSS 95

Singapore

580

Land
Singapore

TIMSS 03
578

Land
Singapore

TIMSS 07
567

Japan

554

Sydkorea

558

Japan

554

Sverige

553

Hongkong

556

Sydkorea

553

Sydkorea

546

Japan

552

England

542

Ungern

537

England

544

Ungern

539

England

533

Ungern

543

Slovenien

538

Ryssland

523

Kanada, Ont

533

Hongkong

530

Australien

514

USA

527

Ryssland

530

Norge

514

Australien

527

Kanada, Ont

526

Slovenien

514

Sverige

524

USA

520

USA

513

Slovenien

520

Litauen

519

Hongkong

510

Litauen

519

Australien

515

Skottland

501

Ryssland

514

Sverige

511

Kanada, Ont

496

Skottland

512

Skottland

496

Litauen

464

Norge

494

Norge

487

Cypern

452

Cypern

441

Cypern

452

Medelvärde

519
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527

523

Tabell 4
Land
Sydkorea

Sveriges relativa placering i PISA 2000, 2003 och 2006 – naturvetenskap161
PISA 2000

Land

PISA2003

552

Japan

548

Land
Finland

PISA 2006
563

Japan

550

Finland

548

Kanada

534

Finland

538

Sydkorea

538

Japan

531

Kanada

529

Australien

525

Nya Zeeland

530

Nya Zeeland

528

Tjeckien

523

Australien

527

Australien

528

Nya Zeeland

521

Sydkorea

522

Österrike

519

Kanada

519

Tyskland

516

Irland

513

Schweiz

513

Tjeckien

513

Sverige

512

Frankrike

511

Schweiz

512

Tjeckien

511

Belgien

509

Österrike

511

Frankrike

500

Sverige

506

Belgien

510

Norge

500

Irland

505

Irland

508

USA

499

Ungern

503

Ungern

504

Ungern

496

Tyskland

502

Sverige

503

Belgien

496

Polen

498

Polen

498

Island

496

Island

495

Danmark

496

Schweiz

496

USA

491

Frankrike

495

Spanien

491

Österrike

491

Island

491

Tyskland

487

Ryssland

489

USA

489

Polen

483

Spanien

487

Spanien

488

Danmark

481

Italien

486

Norge

487

Italien

478

Norge

484

Luxemburg

486

Grekland

461

Luxemburg

483

Ryssland

479

Ryssland

460

Grekland

481

Italien

475

Portugal

459

Danmark

475

Portugal

474

Luxemburg

443

Portugal

468

Grekland

473

Mexiko

422

Mexiko

405

Mexiko

410

Medelvärde

497

161

500

501

Länder som här anges som signifikant bättre eller sämre än Sverige för PISA 2000 och 2003 stämmer inte
helt överens med tidigare publicerade internationella och nationella rapporter. Anledningen är att man i
de internationella rapporterna ändrat standard för hur signifikanta skillnader beräknas mellan 2003 och
2006 vilket försvårar jämförelser över tid. Ovanstående signifikanser bygger på Skolverkets egna beräkningar som gjorts för denna rapport.
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Tabell 5

Sveriges relativa placering i TIMSS 1995, 2003 och 2007 – matematik i
årskurs 8

Land

TIMSS 95

Land

TIMSS 03

Land

TIMSS 07

Singapore

609

Singapore

605

Sydkorea

597

Japan

581

Sydkorea

589

Singapore

593

Sydkorea

581

Hongkong

586

Hongkong

572

Hongkong

569

Japan

570

Japan

570

Sverige

540

Ungern

529

Ungern

517

Ungern

527

Kanada, Ont

521

Kanada, Ont

517

Ryssland

524

Ryssland

508

England

513

Australien

509

Australien

505

Ryssland

512

Kanada, Ont

501

USA

504

USA

508

Norge

498

Litauen

502

Litauen

506

England

498

Sverige

499

Slovenien

501

Slovenien

494

England

498

Australien

496

Skottland

493

Skottland

498

Sverige

491

USA

492

Slovenien

493

Skottland

487

Litauen

472

Norge

461

Norge

469

Cypern

468

Cypern

459

Cypern

465

Medelvärde

522
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520

520

Tabell 6
Land

Sveriges relativa placering i PISA 2000, 203 och 2006 – matematik162
PISA 2000

Land

PISA 2003

Land

PISA 2006

Japan

557

Finland

544

Finland

548

Sydkorea

547

Sydkorea

542

Sydkorea

547

Nya Zeeland

537

Japan

534

Schweiz

530

Finland

536

Kanada

532

Kanada

527

Australien

533

Belgien

529

Japan

523

Kanada

533

Schweiz

527

Nya Zeeland

522

Schweiz

529

Australien

524

Australien

520

Belgien

520

Nya Zeeland

523

Belgien

520

Frankrike

517

Tjeckien

516

Danmark

513

Österrike

515

Island

515

Tjeckien

510

Danmark

514

Danmark

514

Island

506

Island

514

Frankrike

511

Österrike

505

Sverige

510

Sverige

509

Tyskland

504

Irland

503

Österrike

506

Sverige

502

Norge

499

Irland

503

Irland

501

Tjeckien

498

Tyskland

503

Frankrike

496

USA

493

Norge

495

Polen

495

Tyskland

490

Luxemburg

493

Ungern

491

Ungern

488

Ungern

490

Norge

490

Ryssland

478

Polen

490

Luxemburg

490

Spanien

476

Spanien

485

Spanien

480

Polen

470

USA

483

Ryssland

476

Italien

457

Ryssland

468

USA

474

Portugal

454

Portugal

466

Portugal

466

Grekland

447

Italien

466

Italien

462

Luxemburg

446

Grekland

445

Grekland

459

Mexiko

387

Mexiko

385

Mexiko

406

Medelvärden

498

162

500

499

Länder som här anges som signifikant bättre eller sämre än Sverige för PISA 2000 och 2003 stämmer inte
helt överens med tidigare publicerade internationella och nationella rapporter. Anledningen är att man i
de internationella rapporterna ändrat standard för hur signifikanta skillnader beräknas mellan 2003 och
2006 vilket försvårar jämförelser över tid. Ovanstående signifikanser bygger på Skolverkets egna beräkningar som gjorts för denna rapport.
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rapport 350 2010

Skolverkets lägesbedömning Del 2 – Bedömningar och slutsatser
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