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Barns och ungdomars välbefinnande

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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Barns och ungdomars
välbefinnande

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-

90

Skolverket (2010) Attityder till skolan 2009. Elevernas och lärarnas attityder till skolan. Rapport 344.
Undersökningarna genomförs bland elever i årskurserna 4–6, 7–9 och gymnasieskolan. Den senaste
undersökningen besvarades av elever under våren 2009 och publicerades i maj 2010. De innehåller en
rad enkätfrågor om upplevelser av trivsel, trygghet, rädsla samt mobbning och andra slag av kränkande
behandling.
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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.
93
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).
94
Socialstyrelsen (2009) Folkhälsorapport 2009.
91
92
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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

95

96
97

98

99

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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OECD/CERI (2007) Understanding the Social Outcomes of Learning.
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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
Psykisk Hälsa.
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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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Elevhälsa (2009) nr 2 2008-09. Strandell, A (red) Sömn och dygnsrytm.
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Sömnforskningen kan enligt Skolverkets mening bidra till en förståelse
av konstaterade stressrelaterade problem, men också fästa uppmärksamhet
på förändrade 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 eller
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.
107
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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.
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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 eleverna 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
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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.
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