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Nyckelkompetenser för framtiden

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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3.	Nyckelkompetenser
för framtiden
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 officiellt
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 kulturella 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 utveckling 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 därigenom 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 beroende 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 u
 tvärderats.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
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01/02
02/03
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07/08
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0
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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 viktigaste 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 matematiskt 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. Matematiskt kunnande är förmågan och beredvilligheten att i olika utsträckning
använda matematiskt tänkande (logiskt och spatialt tänkande) och matematisk framställning (formler, modeller, konstruktioner och diagram).
Vetenskaplig kompetens är förmågan och beredvilligheten att använda
den vetenskapliga kunskapsbasen och vetenskapliga metoder för att förklara 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 gymnasieskolan. 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
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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 informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. 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
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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.
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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 engagemang.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.
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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 arbetstagarna 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 verksamhet, 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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