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Förord
Vart tredje år sedan 1993 har Skolverket genomfört nationella attitydundersökningar bland elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan samt bland lärare
i hela grund- och gymnasieskolan. Sedan 2003 ingår även elever i årskurs 4–6
i undersökningen. En föräldraenkät ingick fram till och med 2003 och infördes
igen 2012.
Skolverkets attitydundersökning spänner över ett brett spektrum av frågor.
Den handlar bland annat om trivsel och trygghet, relationen mellan elever och
lärare, lärarnas kompetens, stress och krav i skolan samt kränkningar. Ett viktigt syfte med undersökningen är att bidra till fördjupad diskussion om skolan
och ge signaler till ytterligare analyser.
Ett stort tack riktas till de elever, lärare och föräldrar som deltagit i undersökningen.
Projektgruppen som arbetat med undersökningen är Linnéa Rask (projekt
ledare), Peter Lindkvist, Pär Millstam, Anneli Melén, Karin Hedin, Stefan Erson
och Annika Haglund, samtliga vid Skolverkets utvärderingsavdelning. Projektgruppen har fått stöd av en intern referensgrupp på Skolverket: Camilla Thinz
Fjellström, Anders Fredriksson, Henrik Danielsson, Gunilla Prüzelius, Peter
Gröndahl, Ulrika Lindmark, Maria Rosén och Annika Hjelm. Därutöver har
följande personer bidragit till arbetet: Sandra Mardones Larsson, Hugo Wester,
Helena Wintgren, Jenny Kallstenius, Anna Mannikoff, Lotta Mannerfelt, Ann
Frisell Ellburg, Staffan Engström, Karolina Fredriksson och Pia-Lotta S ahlström.
Stockholm i juni 2013
Anna Ekström
generaldirektör

Christina Sandström
enhetschef, enheten för utbildningsstatistik
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Sammanfattning

Sammanfattning
I den här rapporten redovisas resultaten från Skolverkets undersökning Attityder till skolan 2012, den sjunde i ordningen. Skolverket har sedan 1993 gjort
regelbundna nationella attitydundersökningar som omfattar elever i årskurs
7–9 och gymnasieskolan samt lärare i hela grund- och gymnasieskolan. Sedan
2003 ingår också elever i årskurs 4–6 i undersökningen. En föräldraenkät
ingick i undersökningen fram till och med 2003 och återinfördes 2012.
Skolverkets attitydundersökning kompletterar den nationella uppföljningen
och utvärderingen av svensk grund- och gymnasieskola genom att ge olika
gruppers syn på och upplevelse av skolan. Undersökningen avser att bidra till
en sakligt grundad, fördjupad diskussion om skolan. Resultatet kan dessutom
ge signaler om vilka ytterligare analyser inom skolområdet som behöver göras.
Lärare, elever och föräldrar har till viss del besvarat samma frågor vilket
medger jämförelser, inte bara över tid utan även mellan grupperna. Det är
dock viktigt att påminna om att attitydundersökningar syftar till att belysa
upplevelser och inställningar, men ger däremot inte nödvändigtvis en bild av
faktiska förhållanden. En attityd påverkas av omgivningen och kan därför
avspegla allmänna opinioner, men också formas av egna erfarenheter och det
sammanhang personen befinner sig i.

Attityder fångade under en period av intensivt
reformarbete
Under de tjugo år som Skolverket har genomfört regelbundna attitydundersökningar bland elever, lärare och föräldrar har skolan genom politiska beslut
påverkats på många olika sätt. Sedan 2009 då föregående attitydundersökning
genomfördes har förändringstakten intensifierats i och med att en ny skollag
med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter, tillsammans
med ett antal andra skolförfattningar, nya läroplaner, ny betygsskala och flera
nationella prov införts.
Läroplanerna lägger ett stort ansvar på lärarna. Lärarna ska bland annat ta
hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar och erfarenheter samt
stärka elevernas vilja att lära och deras tillit till sin egen förmåga. Lärarna ska
även organisera och genomföra arbetet så att eleverna upplever att kunskap är
meningsfull och att deras kunskapsutveckling går framåt.1
Attitydundersökningen 2012 kännetecknas av en negativ utveckling
gällande flera centrala frågor jämfört med den närmast föregående under
1 Skolverket (2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 samt
Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011.
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sökningen och en återgång till nivåer som liknar de som uppmättes i början av
2000-talet. Det är framför allt lärarnas uppfattningar som inom ett flertal
områden visar på försämringar.
Föräldrarnas resultat visar på en positiv utveckling jämfört med 2003. Dock
finns inga attitydmätningar för föräldrarna 2006 och 2009, de år då elever och
lärare var som mest positiva i undersökningarna.
Alla förändringar och nya styrdokument i skolan har inneburit en omställning för såväl elever som lärare. Den bild undersökningen ger ska förstås mot
bakgrund av att svaren gavs under vårterminen 2012, under det första läsåret
sedan förändringarna införts. Både lärare och elever befann sig därmed i en
omställningsperiod. För att lyckas med reformeringen av den svenska skolan är
det viktigt att implementeringen ges tid och fortsatt stöd. Reformerna behöver
löpande följas upp och utvärderas.
Nedan följer en kortfattad redogörelse för huvudresultaten i undersökningen.
Varje kapitel i rapporten inleds också med en sammanfattande text. I texten
benämns eleverna i årskurs 4–6 yngre elever, medan eleverna i årskurs 7–9 och
eleverna i gymnasieskolan kallas äldre elever.

Lärarnas förtroende för skolan har minskat
Lärarnas förtroende för den svenska skolan, skolpolitiker och skolmyndigheter
har minskat sedan 2009. Minskningen av lärarnas förtroende gäller framför
allt grundskolan, men även förtroendet för gymnasieskolan har minskat sedan
föregående mätning. Lärarnas förtroende för både grundskolan och gymnasieskolan har inte varit så lågt sedan undersökningen 2000.
De flesta lärare trivs i den skola de arbetar i, med sina kollegor och med
eleverna och tycker att det oftast eller alltid känns meningsfullt att gå till arbetet.
Däremot trivs lärarna betydligt sämre med skolledningen. Andelen lärare som
trivs med skolledningen har minskat jämfört med 2009.
Fyra av tio lärare upplever inte att deras skolledning är öppen för kritiska
synpunkter. När det handlar om att kunna kritisera förhållanden i skolan utan
att det drabbar dem själva anser tre av tio att påståendet stämmer dåligt. Lärare
på skolor med färre elever svarar i större utsträckning att de kan kritisera utan
att det drabbar dem själva. Resultaten är oförändrade jämfört med 2009.
Jämfört med 2009 anser lärarna att de fått mindre inflytande när det gäller
skolans beslut om normer och regler i skolan, hur skolan använder sina resurser inom olika områden och elevernas möjlighet att få särskilt stöd om det
skulle behövas.
Att genomföra undervisning är lärares huvuduppgift och en förutsättning
för lärande i skolan. För att lärare ska kunna genomföra undervisning av god
kvalitet, krävs att de har tid till planering av undervisningen. Det krävs också
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att de har tid att arbeta med rättning och bedömning av elevers arbete, analys
och dokumentation av elevers utveckling samt återkoppling av elevers kunskapsutveckling till elever och föräldrar.2 I undersökningen uppger över hälften
av lärarna att de oftast eller alltid känner sig stressade i skolan. Grundskol
lärarna upplever sig mer stressade än lärarna i gymnasieskolan. Andelen lärare
som känner sig stressade har ökat jämfört med 2009. Många känner sig stressade på grund av administrativt arbete, dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och för lite tid att planera undervisningen. Stressen över detta har
ökat sedan frågan först infördes 2006. Många lärare är, som 2009, stressade på
grund av att många elever behöver extra hjälp och stöd.
Hälften av lärarna anser även att skolans tillgång till vikarier är dålig, en
liten försämring jämfört med 2009. Framför allt är lärare i gymnasieskolan
missnöjda.
Över hälften av lärarna har under det senaste året allvarligt övervägt att byta
yrke och en nästan lika stor andel att byta arbetsplats. Jämfört med 2009 har
andelen lärare som övervägt ett byte av yrke eller arbetsplats ökat påtagligt.
De lärare som det senaste året allvarligt övervägt att byta yrke känner sig
betydligt mer stressade och är även mer skeptiskt inställda till både skolledning
och skolpolitiker än övriga lärare. Två av tre lärare som allvarligt övervägt att
byta yrke tycker att det är för mycket nytt och för stora förändringar i skolan.
I 2009 års undersökning ansåg knappt hälften av de lärare som ville byta yrke
detta.

Yngre elever är mer positiva till undervisningen än
äldre elever
Enligt skollagen ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver
i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.3
En betydande mängd forskningsresultat pekar på lärarens betydelse. Lärarens kompetens är nära förknippad med hur undervisningen organiseras och
genomförs. Både internationell och svensk forskning pekar på betydelsen av en
tydlig och aktiv lärare som förmår att engagera och uppmuntra alla elever.4
Undersökningen visar att de yngre eleverna är mest positiva till lärarnas
undervisning. Färre av de äldre eleverna tycker att lärarna undervisar bra jäm2 Skolverket (2013), Lärarnas yrkesvardag. En nationell kartläggning av grundskollärares tidsanvändning. Rapport nr: 385.
3 Skollagen (2010:800) 3 kap 3–4 §§.
4 Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt.
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fört med undersökningen 2009. Av lärarna anser nio av tio att de lyckas ge
eleverna kunskaper i sina ämnen.
Andelen elever som upplever att de tydligt får reda på vad som krävs för
olika betyg i de flesta eller alla ämnen har minskat sedan föregående undersökning. Jämfört med 2009 tycker färre av de äldre eleverna att de flesta eller alla
lärare är tydliga med att kommunicera hur eleverna klarar sig. Gymnasie
eleverna tycker i lägre utsträckning än eleverna i årskurs 7–9 att de flesta eller
alla lärare är tydliga med att berätta hur de klarar sig i olika ämnen. Andelen
lärare som upplever att de lyckas med att förklara för eleverna vad som krävs
för att få olika betyg liksom att sätta rättvisa betyg har sjunkit jämfört med
föregående undersökning, liksom andelen som anser att de lyckas bra med att
samtala med eleverna om deras kunskapsutveckling.
Sju av tio lärare tycker att skolan lyckas ge eleverna kunskaper som förbereder
för fortsatta studier. Andelen lärare på gymnasieskolans studieinriktade program som anser detta har minskat jämfört med 2009. Trots att en majoritet av
lärarna är nöjda med den egna skolans kunskapsförmedling är det många som
är missnöjda med elevernas förkunskaper. Jämfört med 2009 är det fler lärare
i gymnasieskolan som anser att elevernas förkunskaper är dåliga och ökningen
är speciellt stor när det gäller lärarna på studieinriktade program.

Brister i möjlighet att ge stöd och hjälp
Enligt de äldre eleverna har möjligheterna till och lärarnas förmåga att ge extra
stöd och hjälp försämrats jämfört med föregående undersökning. Lärarna
bekräftar denna bild, då fler anser att skolan inte lyckas att ge särskilt stöd till
elever som har svårigheter i skolarbetet jämfört med föregående undersökning.
Lärarna tycker i lägre utsträckning att de lyckas utgå från varje elevs behov
i sitt arbete jämfört med 2009. Nästan hälften av lärarna anser att skolans tillgång till stöd för lärare att undervisa elever med olika behov och förutsättningar
är dålig. Även skolans tillgång till speciallärare och specialpedagoger upplevs i
många fall som dålig, en försämring jämfört med 2009. Lärare i grundskolan
anser att de i större utsträckning än lärare i gymnasieskolan kan upptäcka och
stödja elever i behov av särskilt stöd. Lärare till yngre elever anser, precis som
vid föregående undersökning, i större utsträckning än lärare till äldre elever att
de har kompetens både att upptäcka och att ge särskilt stöd.
Drygt hälften av lärarna anser att skolans tillgång till elevhälsopersonal är
bra. Lärare i gymnasieskolan är mer nöjda med tillgången än lärare i grund
skolan. Lärare på skolor med många elever är mer nöjda med tillgången än
lärare på skolor med få elever.
Var tredje lärare anser att skolan lyckas ge extra stimulans till högpreste
rande elever. Lika många anser att skolan inte lyckas med detta. Föräldrarna
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är något mindre nöjda än lärarna med skolans förmåga att ge denna extra
stimulans.

Eleverna trivs i skolan, men äldre elevers trivsel med
lärare och skolarbete har minskat
Elever i årskurs 4–6 trivs med skolarbetet, lärarna och andra elever i lika hög
grad som 2009 och i större utsträckning än 2003. Även de äldre eleverna trivs
bra i sin skola och med andra elever likt föregående undersökningar, dock är
andelen gymnasieelever som trivs med detta något lägre än 2009. De äldre
elevernas trivsel med lärare och skolarbetet har minskat sedan föregående
undersökning. Gymnasieeleverna är de som i lägst utsträckning uppger att de
trivs med skolarbetet.
I läroplanen står att lärarna ska stärka elevernas vilja att lära och deras tillit
till den egna förmågan.5 Hälften av de äldre eleverna anser att skolan ger dem
lust att lära sig mer. Tre av fyra tror att de kommer att få nytta av vad de lärt
sig i skolan, vilket är färre jämfört med föregående undersökning. Samtidigt
har andelen elever som tror att de kommer att läsa vidare på universitet eller
högskola ökat något sedan undersökningen 2009. Lärarna i grundskolans årskurs 1–6 är de som i störst utsträckning anser att deras skola lyckas väcka elevernas intresse för fortsatt lärande.
Fler av eleverna i årskurs 4–6 tycker det är roligt att gå till skolan jämfört
med de äldre eleverna. Bland de yngre eleverna svarar nio av tio att de aldrig är
borta från skolan utan tillåtelse, bland eleverna i årskurs 7–9 är denna andel
lägre och bland gymnasieeleverna är det ungefär fyra av tio som svarar att de
aldrig skolkar.
De flesta eleverna bryr sig om skolarbetet. Störst engagemang visar de yngre
eleverna. I gymnasieskolan är det framför allt flickorna som uppger att de
engagerar sig väldigt mycket i skolarbetet. Fler lärare i grundskolan än i gymnasieskolan upplever att de lyckas med att väcka intresse och engagemang hos
eleverna. I lägre årskurser är det även vanligare att lärarna anser att skolan
lyckas utveckla elevernas självförtroende.
De äldre eleverna upplever i lägre utsträckning än 2009 att lärarna tror på
dem och att lärarna är bra på att förklara när de inte förstår.

5 Skolverket (2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, respektive Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011.
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Elevernas upplevda möjlighet att påverka har m
 inskat
Enligt läroplanerna ska läraren svara för att alla elever får ett reellt inflytande
på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. I grundskolans läroplan finns också tillägget att läraren ska se till att detta inflytande ökar med
stigande ålder och mognad.6
Lärare som undervisar elever i årskurs 1–3 upplever i större utsträckning än
lärare som undervisar äldre elever att de lyckas ta tillvara elevernas erfarenheter
och synpunkter. Lärare i årskurs 1–6 upplever i större utsträckning att deras
skola lyckas utveckla elevernas delaktighet och inflytande samt utveckla elevernas
förmåga att planera och ta ansvar.
Drygt hälften av de yngre eleverna tycker att alla lärare lyssnar när de har
något att säga. Resultatet är oförändrat jämfört med 2009.
Överlag har de äldre elevernas vilja och uppfattning om sina möjligheter att
påverka minskat jämfört med undersökningen år 2009. Viljan att vara med
och påverka är betydligt större än de upplevda möjligheterna att påverka. Jämfört med undersökningens resultat år 1993 har det inflytande de äldre eleverna
upplever sig ha ändå ökat inom alla områden.
Det är viktigt att eleverna lär sig olika sätt att arbeta i skolan och att de kan
arbeta i en takt som passar dem. Andelen äldre elever som är nöjda med arbetssätt och arbetstakt har minskat jämfört med undersökningarna 2006 och 2009.
Bland de yngre eleverna tycker flickor i större utsträckning än pojkar att de
ställer för höga krav på sig själva. Andelen flickor bland de yngre eleverna som
tycker att de ställer för höga krav på sig själva har ökat kontinuerligt sedan
2003. Andelen äldre elever som anser att kraven är för höga har ökat sedan
2009. Bland de äldre eleverna är det nu nästan lika många pojkar som flickor
som anser att kraven i skolan är för höga. År 2009 ansåg fler flickor än pojkar
i gymnasieskolan att kraven var för höga.
Andelen elever som känner sig stressade ökar med åldern. Resultaten visar
likt tidigare attitydundersökningar att flickor i större utsträckning än pojkar
känner sig stressade bland de äldre eleverna. Flickorna i gymnasieskolan är de
som upplever sig som mest stressade. Pojkarna upplever sig dock mer stressade
än tidigare, men fortfarande i betydligt lägre utsträckning än flickorna.

6

Ibid.
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Lärarna upplever i större utsträckning än eleverna
arbetsro på lektionerna
Åtta av tio elever tycker att deras klass är lagom stor, vilket är oförändrat sedan
2009. Fyra av tio lärare tycker att storleken på klassen de oftast undervisar i är
för stor, vilket är något fler jämfört med föregående undersökning.
Lärarna upplever i större utsträckning än eleverna att det finns arbetsro på
lektionerna och att det är en trevlig och positiv stämning. Det har skett en
ökning sedan 2009 av andelen äldre elever som känner sig störda av andra
elever på de flesta lektionerna och fler störs också av hög ljudnivå. Jämfört
med lärarna uppger eleverna i större utsträckning att de störs av hög ljudnivå
på lektionerna.
Överlag är eleverna nöjda med lokalerna i skolan. Det som eleverna framför
allt är missnöjda med är skolans toaletter, omklädningsrum och duschar.
Omkring en fjärdedel av lärarna uttrycker missnöje med tillgången till
ändamålsenliga lokaler, undervisningsmaterial, teknisk utrustning samt skolbibliotek. Andelen föräldrar som är nöjda med den fysiska miljön i sitt barns
skola har ökat något jämfört med 2003.

En knapp majoritet av lärarna tycker att skolan
lyckas verka för jämställdhet och likvärdighet
Skollagen föreskriver att utbildningen ska vara likvärdig. I skolan ska hänsyn
tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan ska aktivt och med
vetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Skolan ska bedriva
ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och förebygga och åtgärda
alla former av kränkande behandling.7
Åtta av tio elever, både de yngre och äldre, anser att de flesta eller alla
lärarna behandlar flickor och pojkar rättvist. Resultatet är stabilt över tid.
Bland de äldre eleverna är det vanligare att pojkar upplever det som orättvist
jämfört med flickor. Bland lärarna anser nio av tio att de lyckas ge eleverna lika
möjligheter oavsett kön. Sex av tio lärare anser att deras skola lyckas med att
verka för jämställdhet mellan könen, en andel som varit oförändrad sedan
2009. Liksom tidigare år är lärarna mer positiva till sin egen insats än till sin
skolas. Lärare i lägre årskurser och lärare på skolor med färre elever upplever
i större utsträckning att deras skola lyckas verka för jämställdhet än de som
undervisar i högre årskurser eller på skolor med fler elever.
Knappt hälften av de äldre eleverna känner sig rättvist behandlade av alla
lärare. Omkring 15 procent av de äldre eleverna känner sig ofta orättvist
7

Ibid.
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b ehandlade av lärare eller andra vuxna i skolan. Det är vanligare att elever med
utländsk bakgrund upplever att de blir orättvist behandlade jämfört med elever
med svensk bakgrund. Sex av tio lärare anser att deras skola lyckas verka för en
likvärdig utbildning för alla elever. Lärare i lägre årskurser och lärare på skolor
med färre elever uppger i högre grad att deras skola lyckas verka för en likvärdig
utbildning för alla elever än de som undervisar i högre årskurser eller på skolor
med fler elever. Knappt hälften av lärarna och mindre än var tredje förälder
anser att skolan lyckas ta tillvara elevers olika bakgrund och erfarenheter.

Ökat arbete mot mobbning och annan kränkande
behandling
Mobbning och andra kränkningar bland elever och lärare är vanligare i grundskolan än i gymnasieskolan. Arbetet mot mobbning och annan kränkande
behandling har enligt undersökningarna intensifierats över tid, speciellt i gymnasieskolan. Trots att en större andel elever och lärare upplever att skolan
arbetar aktivt för att motverka mobbning och annan kränkande behandling
är andelen mobbade elever och andelen lärare som utsätts för våld eller hot
konstant över tid.
Det är vanligare att elever i årskurs 4–6 känner sig otrygga och rädda i skolan
jämfört med de äldre eleverna. Färre av de yngre eleverna upplever att lärare
och elever hjälps åt att se till att ingen blir mobbad eller illa behandlad på den
egna skolan jämfört med de äldre eleverna. Andelen äldre elever i grundskolan
som upplever att skolan arbetar aktivt för att motverka kränkande behandling
har minskat sedan 2009, men sett över en längre tidsperiod har andelen ökat.
Av hela lärargruppen svarar tre av fyra att de har tillräcklig kunskap och
kompetens för att aktivt kunna motverka mobbning och annan kränkande
behandling. Resultatet är oförändrat jämfört med 2009, men har förbättrats
något sett över en längre tidsperiod. Det är vanligare att lärare i grundskolans
årskurs 1–3 anser att de har tillräcklig kunskap och kompetens i frågan jämfört
med lärarna i gymnasieskolan.
Fyra procent av de yngre eleverna uppger att de känner sig mobbade varje
vecka. Andelen har legat på 3–4 procent sedan frågan ställdes för första gången
till denna elevgrupp i 2003 års attitydundersökning.
Tre procent av de äldre eleverna uppger att de känner sig mobbade av andra
elever, andelen har varierat mellan 2 och 4 procent sedan 1993. Av de elever
som känner sig mobbade av andra elever utsätts fyra av tio för mobbning
minst en gång i veckan.
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Föräldrarna mer positiva till skolan
Föräldrarnas syn på skolan har förbättrats sedan attitydundersökningen 2003.
Åren 2006 och 2009 ingick föräldrar inte i Skolverkets attitydundersökningar.
Förtroendet för skolan har ökat. Över hälften av föräldrarna har förtroende
för skolan och lärarkåren. Förtroendet för rektorerna är lägre än för lärarna,
även om det har ökat något sedan förra undersökningen.
De flesta föräldrar är nöjda med barnets lärare. Föräldrarna till yngre barn
är mer nöjda än föräldrar som har barn i högre årskurser. Nio av tio föräldrar
känner att läraren bryr sig om och respekterar deras barn och lika många är
som helhet nöjda med barnets skola. Samtidigt har andelen föräldrar som
anser att dagens skola är lika bra eller bättre än den skola de själva gick i minskat
över tid.
De flesta föräldrar är nöjda med vad barnet får lära sig i skolan. Drygt hälften
anser att skolan lyckas ge eleverna kunskaper och färdigheter som förbereder
för fortsatta studier, medan färre anser att skolan lyckas ge eleverna kunskaper
och färdigheter som förbereder för arbetsmarknaden. Knappt hälften av föräldrarna anser att skolan lyckas med att uppmuntra elevernas nyfikenhet och förmåga att ta egna initiativ. Fyra av tio föräldrar anser att skolan lyckas väcka
intresse för fortsatt lärande. Föräldrarna är mer skeptiskt inställda än lärarna
till hur skolan lyckas att utveckla elevernas samarbetsförmåga och självför
troende liksom att utveckla elevernas förmåga att ta ställning i etiska och
moraliska frågor.
Fler föräldrar upplever att skolan gör mycket för att förhindra och motarbeta
mobbning och annan kränkande behandling jämfört med 2003. Drygt hälften
av föräldrarna upplever att skolan lyckas med att verka för jämställdhet mellan
könen, vilket är en ökning sedan 2003.
De flesta föräldrar tycker att storleken på klassen eller undervisningsgruppen
som deras barn oftast är i är lagom stor. Andelen föräldrar som anser att klasserna är för stora har minskat sedan 2003.
Fler föräldrar anser att skolan lyckas ge särskilt stöd till elever med svårig
heter i skolarbetet, men var tredje förälder tycker att skolan inte lyckas med
detta.
Föräldrar till barn i grundskolan anser att skolan över lag blivit bättre på att
informera. Jämfört med 2003 tycker påtagligt fler att de får bra information
från skolan om hur deras barn klarar sig i olika ämnen, vilka mål och krav som
gäller, hur undervisningen genomförs, hur barnet fungerar socialt, vilka normer
och regler som gäller liksom hur de kan hjälpa sitt barn i skolarbetet.
Nästan sex av tio föräldrar upplever att de kan kritisera skolan utan att det
drabbar barnet, men samtidigt är det vanligt att frågan besvaras med vet ej.
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Mycket nytt och stora förändringar i skolan
Skolan är en samhällssektor som ofta förekommer i debatten. I undersökningen ingick ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska
skolan. Äldre elever, lärare och föräldrar ombads ta ställning till frågorna som
bland annat gällde inställningen till förändringar i skolan, rätten att välja skola
samt skriftliga omdömen och betyg.
Det är betydligt fler elever, lärare och föräldrar som anser att det är för
mycket nytt och för stora förändringar i skolan jämfört med 2003 års undersökning. Det är fler lärare och föräldrar som instämmer i påståendet än elever.
Bland de äldre eleverna efterlyser sex av tio mer ordning och reda i skolan,
en liten minskning sedan 2003. Bland lärarna är det åtta av tio som vill ha mer
ordning och reda, vilket är oförändrat jämfört med 2003. Av föräldrarna ville
över 80 procent ha mer ordning och reda i skolan år 2003 och andelen ligger
i undersökningen 2012 närmare 90 procent.
Föräldrarna upplever i lägre grad än lärarna att den svenska skolan lyckas
med att ge en likvärdig utbildning till alla och det har inte förändrats sedan
2003. Knappt hälften av föräldrarna anser att skolan lyckas förmedla samhällets grundläggande värden och traditioner, dock är detta en ökning jämfört
med 2003. Föräldrarna anser idag i större utsträckning än 2003 att lärarna har
för många uppgifter utöver undervisningen och åtta av tio föräldrar anser att
läraryrket borde ha högre status i Sverige.
När det gäller synen på valfriheten har lärarna idag en mindre positiv syn än
2009. Fyra av tio lärare upplever att det är bra att möjligheten att välja fristående
skolor finns. Lärarna instämmer också mer sällan än tidigare i påståendet att
den konkurrens som valfriheten för med sig leder till kvalitetsutveckling i skolorna. Av de äldre eleverna och föräldrarna anser däremot en majoritet att det
är bra med fristående skolor som ett alternativ till kommunala skolor och
andelarna har ökat över tid. Nio av tio föräldrar anser att utbildningens kvalitet
är mycket viktig vid valet av skola. Majoriteten av lärarna och föräldrarna anser
dock att rätten att välja skola leder till ökad segregation och andelarna har ökat
sedan 2003.
Äldre elever och föräldrar anser i större utsträckning än lärare att betyg är
viktiga för att visa hur elever ligger till. Både äldre elever och lärare är idag
mindre positiva till betygen än 2009. När det gäller skriftliga omdömen anser
nio av tio av de äldre eleverna och föräldrarna att skriftliga omdömen om
elevernas kunskaper är bra för att visa hur eleverna ligger till.
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Lärarens kompetens
och skicklighet

1. Lärarens kompetens och skicklighet
De yngre eleverna är mest positiva till hur lärarna undervisar. Jämfört med
2009 har det skett en minskning av andelen äldre elever som anser att de flesta
lärare undervisar bra. Minskningen är mest utmärkande bland pojkarna i grund
skolans årskurs 7–9. Färre gymnasieelever anser att de får utmaningar av
lärarna så att de utvecklas än elever i grundskolans årskurs 7–9. Den största
minskningen finns bland pojkarna i gymnasieskolan.
Nästan alla lärare tycker att de lyckas bra med att ge eleverna kunskaper i de
ämnen som de undervisar i och andelen som anser att de lyckas mycket bra har
ökat sedan 2009.
Jämfört med 2009 är det överlag något färre lärare som 2012 själva tycker
att de lyckas ganska eller mycket bra i sitt arbete med eleverna när det gäller att
förmedla kunskaper, utgå från varje elevs behov och förklara för eleverna vad
de ska lära sig. Men sett över en längre tidsperiod bedömer fler lärare att de
lyckas väl med detta i sitt arbete.
Fler lärare i grundskolan än i gymnasieskolan anser att de lyckas ganska eller
mycket bra med att väcka intresse och engagemang hos eleverna. I de lägre
årskurserna är det även vanligare att lärarna anser att skolan lyckas utveckla
elevernas självförtroende.
Fler lärare än föräldrar bedömer att deras skola lyckas utveckla elevernas
samarbetsförmåga och självförtroende. Färre än hälften av föräldrarna anser att
skolan lyckas med detta. Färre föräldrar än lärare anser även att skolan lyckas
utveckla elevernas förmåga att ta ställning i etiska och moraliska frågor.
Lärare som huvudsakligen undervisar i grundskolan tycker i större utsträckning än lärare i gymnasieskolan att de kan upptäcka och stödja elever i behov
av särskilt stöd. Framför allt anser lärare som undervisar i grundskolans årskurs
1–6 att de har kompetens att ge eleverna extra stöd vid behov. Sammantaget
bedömer fler lärare grundskolans årskurs 1–3 att de har tillräcklig kunskap och
kompetens i metodik och didaktik, att upptäcka elever i behov av särskilt stöd
och även att själva stödja dessa elever än lärare som undervisar i högre års
kurser.
De flesta föräldrar är ganska eller mycket nöjda med barnets lärare. Även
här finns ett tydligt mönster att föräldrarna till yngre barn är mer nöjda än föräldrar som har barn i högre årskurser.
De allra flesta lärare anser att läroplanen har en ganska eller mycket stor
betydelse för deras arbete i skolan. Läroplanens betydelse som styrdokument
har ökat jämfört med undersökningen 2009.
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Lärares syn på sin kompetens
Nästan alla lärare tycker att de har tillräcklig kunskap och kompetens i de
ämnen de undervisar i. Nio av tio anser också att de har tillräcklig kompetens
i metodik och didaktik. Andelarna är oförändrade jämfört med attitydmätningarna 2006 och 2009, men har ökat sedan 2000 och 2003.
Lärare med längre erfarenhet av yrket bedömer i större utsträckning än
lärare med kortare erfarenhet att de har tillräcklig kunskap och kompetens
i metodik och didaktik. Av lärarna som har undervisat i 26 år eller längre anser
98 procent att de har tillräcklig kunskap och kompetens att lära ut jämfört
med 83 procent av dem som har högst 10 år i läraryrket. Lärare i grundskolans
årskurs 1–3 bedömer i högre utsträckning att de har tillräcklig kompetens
i metodik och didaktik jämfört med lärare som undervisar i högre årskurser.
Åtta av tio lärare anser att de har tillräcklig kunskap och kompetens att upptäcka elever i behov av särskilt stöd. Andelen är oförändrad sedan 2003. Lärare
i lägre årskurser upplever sig vara bättre rustade för att upptäcka dessa elever
och ju äldre elever läraren undervisar, desto färre svarar att de i hög eller mycket
hög grad har tillräcklig kompetens för detta. Av lärarna i årskurs 1–3 uppger
92 procent detta, jämfört med 73 procent av gymnasielärarna.
Däremot anser bara sex av tio lärare att de har tillräcklig kunskap och kompetens att själva stödja dessa elever. Även här upplever lärarna i de lägre års
kurserna att de är bättre rustade än de som undervisar äldre elever. Det är alltså
betydligt fler lärare som uppger att de har tillräcklig kompetens för att upptäcka elever med stödbehov än att själva stödja dessa elever, 82 jämfört med
57 procent.
Lärare som huvudsakligen undervisar i grundskolan tycker i större utsträckning än lärare i gymnasieskolan att de kan upptäcka och stödja elever i behov
av särskilt stöd. Framför allt anser lärare som undervisar i grundskolans årskurs
1–6 att de har kompetens att ge eleverna extra stöd vid behov.
Tabell 1.1 ”Anser du att du har tillräcklig kunskap och kompetens …” A
 ndel
lärare i procent som svarat i hög grad eller i mycket hög grad år 2000–2012.
2000

2003

2006

2009

2012

i det ämne/de ämnen som du
u
 ndervisar i?

87

87

96

96

97

i metodik och didaktik?

84

82

90

90

90

för att kunna upptäcka elever i behov av
särskilt stöd?

-

79

82

84

82

för att kunna stödja elever i behov av
särskilt stöd?

-

46

56

59

57

* Svarsskalan 2000 och 2003 var ja, nej, vet inte.
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Lärarnas yrkeserfarenhet har betydelse för att de både ska kunna upptäcka
och stödja elever i behov av särskilt stöd. Bland lärare som arbetat 10 år eller
mindre anser nästan 72 procent att de har tillräcklig kunskap att upptäcka
elever i behov av särskilt stöd, men bara 47 procent anser att de har tillräcklig
kunskap att stödja eleverna. Av de lärare som arbetat i 26 år eller mer anser
92 procent att de har tillräcklig kunskap att upptäcka elever som är i behov av
särskilt stöd, och 74 procent anser att de även har kunskap och kompetens att
stödja eleverna.
Diagram 1.1 Andel lärare i procent som svarat att de i hög eller mycket
hög grad har tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna upptäcka
respektive stödja elever i behov av särskilt stöd. Fördelat på antal år i yrket.
Andel (%)
100
86

90
80
70

92
74

72
58

60
47

50
40
30
20

10 år eller mindre
11–25 år
26 år eller mer

10
0

Upptäcka elever
i behov av stöd

Stödja elever
i behov av stöd

Lärarnas förmåga att bedöma elevernas kunskapsnivå är en nödvändig förutsättning för alla former av diskussioner om kunskapsutveckling. Lärare har
fått besvara frågor om i vilken grad de anser sig ha tillräcklig kunskap och
kompetens att bedöma kunskapsnivåer, tala om kunskapsutveckling och upprätta utvecklingsplaner, sätta betyg och skriftliga omdömen.
Nio av tio lärare svarar att de i hög eller mycket hög grad har tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna bedöma elevernas kunskapsnivå. Av de
lärare som sätter betyg8 anser en något lägre andel (83 procent) att de i hög
eller mycket hög grad har tillräcklig kunskap och kompetens för att sätta
betyg. Ungefär lika många (84 procent) anser att de ganska eller mycket bra
lyckas sätta rättvisa betyg. Var fjärde lärare tycker att de lyckas mycket bra med
detta, medan ett fåtal tycker att de lyckas dåligt. 12 procent svarar att de varken lyckas bra eller dåligt.
8 Våren 2012 innefattade detta enbart lärare i grundskolan årskurs 8–9 och gymnasieskolan.
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De allra flesta lärare (90 procent i grundskolan och 82 procent i gymnasieskolan) bedömer att de har tillräcklig kunskap och kompetens för att samtala
med föräldrar om elevernas kunskapsutveckling.
Tabell 1.2 ”Anser du att du har tillräcklig kunskap och kompetens för
att …”. Andel lärare i procent, fördelat på skolform.
I hög grad + i mycket hög
grad

I liten grad + i mycket liten
grad

Grundskola

Gymn

Totalt

Grundskola

Gymn

Totalt

Bedöma elevernas kunskapsnivå?

91

95

92

8

5

7

Samtala med föräldrar om
elevernas kunskapsutveckling?

90

82

87

10

16

12

Sätta betyg?

79

90

83

19

9

15

Upprätta individuella
utvecklingsplaner?*

76

57

70

23

40

28

Ge skriftliga omdömen?

77

73

76

22

26

23

*Det finns inget krav på att skriva individuella utvecklingsplaner i gymnasieskolan.

Lärare om sin undervisning
Nio av tio lärare tycker att de lyckas bra med att ge eleverna kunskaper i de
ämnen som de undervisar i. Andelen som tycker att de lyckas ganska eller
mycket bra har ökat sedan 2000 inom flera viktiga områden. Framför allt
tycker fler lärare att de lyckas mycket bra med att ge eleverna kunskaper i sina
ämnen – andelen har ökat från 17 till 34 procent. Utvecklingen är likartad för
lärare i både grundskolan och gymnasieskolan.
Nio av tio lärare anser att de lyckas ganska eller mycket bra med att väcka
intresse och engagemang hos eleverna. Även här tycker fler lärare att de lyckas
mycket bra jämfört med 2000 – andelen har ökat från 14 till 21 procent.
Andelen lärare som anser att de ganska eller mycket bra lyckas väcka intresse
och engagemang hos eleverna är något högre i grundskolan (90 procent) än
i gymnasieskolan (83 procent). Den här skillnaden uppmättes inte 2009.
Fler lärare tycker att de lyckas ganska eller mycket bra med att utgå från
varje enskild elevs behov i lärandet jämfört med 2000. År 2012 svarar 66 procent att de lyckas bra med att utgå från varje enskild elevs behov. År 2000 var
motsvarande andel 56 procent. Men jämfört med 2009 har andelen minskat
med 7 procentenheter.
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Mest nöjda är lärare i grundskolans årskurs 1–3, där åtta av tio upplever
att de lyckas ganska eller mycket bra med att utgå från varje elevs behov. Av
lärarna som undervisar i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan är motsvarande
andel sex av tio. Lärare på mindre skolor och lärare med väldigt lång erfarenhet
svarar i större utsträckning att de lyckas utgå från varje elevs behov. Av lärarna
på skolor med mindre än 200 elever anser 75 procent att de lyckas ganska eller
mycket bra med detta, medan sex av tio lärare anser det på skolor med 500
eller fler elever. Av lärare med den längsta yrkeserfarenheten (26 år eller mer)
anser 75 procent att de klarar detta jämfört med 64 procent bland lärare med
kortare yrkeserfarenhet. Drygt en av tio lärare tycker att de lyckas ganska eller
mycket dåligt med att utgå ifrån varje enskild elevs behov i lärandet.
Ungefär tre av fyra lärare som undervisar i grundskolan och i gymnasie
skolan anser att de lyckas bra med att informera eleverna om vad de ska lära sig
i olika ämnen.
Tabell 1.3 ”Hur tycker du att du lyckas med följande i ditt arbete med
eleverna?” Andel lärare i procent som 2000–2012 svarat ganska bra eller
mycket bra.
2000

2003

2006

2009

2012

Ge elever kunskaper i ditt/dina ämnen

89

93

95

96

93

Väcka intresse och engagemang hos
eleverna

81

83

88

89

88

Utgå från varje enskild elevs behov
i lärandet

56

62

70

73

66

-

-

75

77

74

Förklara för eleverna vad de enligt kursplanen ska lära sig i ditt/dina ämnen

Utveckla elevernas självförtroende
En majoritet av lärarna (sju av tio) anser att deras skola i ganska eller mycket
stor utsträckning lyckas utveckla elevernas självförtroende. Det är vanligare att
lärare i årskurs 1–3 än lärare i årskurs 7–9 anser att skolan lyckas med detta.
Svarsmönstret på frågan har varit detsamma sedan 2006.
Under hälften av föräldrarna till skolbarn (40 procent) anser att skolan
i ganska eller mycket stor utsträckning lyckas stimulera elevernas självförtroende.
År 2003 ansåg 30 procent av föräldrarna att skolan lyckades utveckla elevernas
självförtroende. Föräldrar födda utomlands anser i högre grad att skolan lyckas
stimulera elevernas självförtroende än föräldrar födda i Sverige. Skillnaden
fanns även 2003.
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Utveckla samarbetsförmåga, självförtroende och moral
En majoritet av lärarna (sju av tio) anser att deras skola i stor utsträckning
lyckas utveckla elevernas samarbetsförmåga.9 Det är vanligare att lärare i årskurs 1–3 än lärare i årskurs 7–9 anser att skolan lyckas med detta. Både andelen
och mönstret är likartat i 2009 års undersökning.
Sex av tio föräldrar till skolbarn anser att skolan i stor utsträckning lyckas
utveckla elevernas förmåga att samarbeta med andra.10 År 2003 ansåg bara tre
av tio föräldrar det. Andelen föräldrar som anser att skolan bara i liten utsträck
ning lyckas utveckla elevernas förmåga att samarbeta med andra har sjunkit
från 27 procent år 2003 till 6 procent år 2012.
En majoritet av lärarna (sju av tio) tycker också att deras skola lyckas
utveckla elevernas självförtroende. Andelen är oförändrad jämfört med 2003.
Det är vanligare att lärare i lägre årskurser anser att skolan lyckas med detta än
de som undervisar äldre elever. 4 procent av lärarna upplever att deras skola
lyckas utveckla elevernas självförtroende i liten utsträckning.
Av föräldrarna tycker fyra av tio att den svenska skolan i stor utsträckning
lyckas stimulera elevernas självförtroende. Detta är en högre andel än 2003, då
31 procent av föräldrarna ansåg att den svenska skolan lyckades i stor utsträckning med detta. Föräldrar födda utomlands anser i högre grad än föräldrar
födda i Sverige att skolan i stor utsträckning lyckas stimulera elevernas själv
förtroende. Två av tio föräldrar upplever att skolan lyckas i liten utsträckning
med detta.
Sex av tio lärare anser att deras skola i stor utsträckning lyckas utveckla
elevernas förmåga att ta ställning i etiska och moraliska frågor. Lärare i grundskolan anser detta i högre utsträckning än lärare i gymnasieskolan (63 respektive 51 procent). Av föräldrarna anser 40 procent att den svenska skolan i stor
utsträckning lyckas utveckla elevernas förmåga att ta ställning i etiska och
moraliska frågor. Andelen 2003 var 57 procent. Föräldrar födda utomlands
anser detta i högre grad än föräldrar födda i Sverige (60 respektive 36 procent).
Motsvarande skillnad fanns inte i undersökningen 2003.

9 I den följande redovisningen kommer svarsalternativen ganska stor och mycket stor utsträckning att redovisas gemensamt som stor utsträckning och svarsalternativen ganska liten och
mycket liten slås ihop till liten utsträckning.
10 Föräldrarna har fått motsvarande fråga, men formulerad så att de svarade utifrån den svenska
skolan istället för barnets specifika skola.
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Tabell 1.4 ”I vilken utsträckning anser du att din skola/den svenska
skolan11 lyckas med följande ...?” Andel lärare och föräldrar till skolbarn
i procent som svarat ganska eller mycket stor utsträckning respektive g
 anska
eller mycket liten utsträckning.
Ganska eller mycket stor
utsträckning

Ganska eller mycket liten
utsträckning

Lärare

Föräldrar

Lärare

Föräldrar

Utveckla elevernas förmåga att
samarbeta med andra

71

63

4

6

Utveckla/stimulera elevernas
självförtroende*

69

41

4

20

Utveckla elevernas förmåga att ta
ställning i etiska och moraliska
frågor

59

41

7

14

* Utveckla i enkäten för lärare och stimulera i enkäten för föräldrar.
11

Drygt hälften av lärarna anser att skolan i stor utsträckning lyckas utveckla
elevernas förmåga till kritiskt tänkande. Av lärarna på gymnasieskolans studieinriktade program anser sex av tio detta, medan fyra av tio lärare på de yrkes
inriktade programmen är av samma åsikt.

Föräldrar om barnens lärare
Fyra av tio föräldrar är mycket nöjda och lika många är ganska nöjda med
barnets lärare. Föräldrarna till yngre barn är mer nöjda än föräldrar som har
barn i högre årskurser. En orsak kan vara att de yngre barnen vanligen bara har
några få lärare, medan barn i högre årskurser har flera lärare. Totalt 9 procent
uppger att de var ganska eller mycket missnöjda med barnets lärare.

Elever om sina lärares undervisning
Nästan nio av tio av eleverna i årskurs 4–6 anser att de flesta eller alla lärare lär
ut eller undervisar bra. Bland de yngre eleverna är andelen oförändrad jämfört
med 2009. Var tredje elev upplever att alla deras lärare undervisar bra och över
hälften svarar att de flesta av deras lärare gör det. 4 procent uppger att de bara
har några få lärare som är bra på att undervisa.
Av de äldre eleverna anser sju av tio att de flesta eller alla lärare undervisar
bra. Andelen har sjunkit jämfört med 2009 då den var 79 procent. En minsk11 Formuleringen ”du att din skola” riktades till lärarna, medan ”den svenska skolan” ingick
i enkäten till skolbarnsföräldrarna.
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ning har skett i båda skolformerna, och framgår tydligast bland pojkarna.
Bland pojkarna i grundskolans årskurs 7–9 är det 67 procent som uppger att
de flesta eller alla lärare undervisar bra jämfört med 82 procent i undersökningen 2009. En av tio av de äldre eleverna anser att några få eller inga lärare
undervisar bra.
Färre gymnasieelever än elever i grundskolans årskurs 7–9 tycker att de får
utmaningar av lärarna så att de utvecklas (56 procent respektive 68 procent).
Andelarna har minskat sedan den förra undersökningen då 68 procent av
eleverna i gymnasieskolan och 75 procent av eleverna i grundskolan årskurs
7–9 svarade att åtminstone de flesta lärare gjorde detta. Den största minskningen finns bland pojkarna i gymnasieskolan där andelen sjunkit från 71 till
56 procent.
Två tredjedelar av de yngre eleverna upplever att de flesta eller alla lärare
kan få dem intresserade av ett ämne, en ökning med 10 procentenheter jämfört med 2009. Elever i årskurs 4 anser detta i högre grad än elever i årskurs
5 och 6, liksom elever med utländsk bakgrund oftare anser detta än elever med
svensk bakgrund. Av de yngre eleverna anser 14 procent att bara några få lärare
kan få dem att bli intresserade av ett ämne och 4 procent att inga lärare kan
det. År 2009 var motsvarande andel för dessa svarsalternativ tillsammans
26 procent.
Drygt hälften av eleverna i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan tycker att de
flesta eller alla lärare lyckas engagera dem i skolarbetet. En femtedel anser där
emot att några få eller inga lärare lever upp till detta. Andelen äldre elever som
anser att de flesta eller alla lärare lyckas engagera dem har minskat på senare
år och är tillbaka på samma nivåer som vid sekelskiftet. Andelen bland elever
i årskurs 7–9 låg på cirka 70 procent 2006 och 2009, men har sjunkit till
54 procent år 2012. Bland gymnasieeleverna har andelen som mest varit uppe
i 65 procent år 2009, efter en uppgång över flera år från 44 procent år 2000.
I 2012 års undersökning är det 52 procent av gymnasieeleverna som anser att
de flesta eller alla lärare lyckas engagera dem och skapa intresse.

attityder till SKOLAN 2012  27

Tabell 1.5 Andel elever i procent som har svarat på frågor om sina lärare.
Fördelat på årskurs/skolform. Andel elever som svarat vet inte redovisas inte.
Tycker du att lärarna
undervisar bra?

Ger lärarna dig nya
 tmaningar så att du
u
hela tiden utvecklas?

Har lärarna förmåga
att engagera dig och
skapa intresse?*

Åk
4–6

Åk
7–9

Gymn

Åk
4–6

Åk
7–9

Gymn

Åk
4–6

Åk
7–9

Gymn

Alla lärare

32

15

12

-

26

19

18

10

9

De flesta
lärare

56

57

57

-

42

37

48

43

42

Ungefär
hälften av
lärarna

6

19

20

-

18

24

12

27

25

Några få
lärare

4

8

11

-

12

15

14

17

20

Inga lärare

0

..

..

-

1

3

4

2

2

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

Lärares syn på styrdokumenten
I undersökningen 2012 tillfrågades lärarna om vilken betydelse läroplanen,
programmål/examensmål, skolans arbetsplan och nationella betygskriterier/
kunskapskrav har för deras arbete. Lärarna fick också för första gången besvara
en fråga om betydelsen av skolans systematiska kvalitetsarbete och en fråga om
skolans pedagogiska ledarskap.
95 procent av lärarna anser att läroplanen har en ganska eller mycket stor
betydelse för deras arbete i skolan. Läroplanens betydelse som styrdokument
har ökat jämfört med 2009, då 87 procent av lärarna ansåg detta.
Fler kvinnliga lärare anser att läroplanen har en mycket stor betydelse för
deras arbete än manliga lärare (72 respektive 52 procent). Lärare med högst
10 år i yrket anger också oftare än lärare med 26 år eller fler i yrket att läro
planen har en mycket stor betydelse för deras arbete (70 respektive 57 procent).
Hälften av lärarna anser att skolans arbetsplan har ganska eller mycket stor
betydelse för deras arbete. Lärare i grundskolan anser detta i högre grad än
lärare i gymnasieskolan (59 respektive 39 procent). Kvinnliga lärare anser
oftare än manliga lärare att skolans arbetsplan har mycket stor betydelse.
Nio av tio lärare anser att nationella betygskriterier/kunskapskrav har ganska
eller mycket stor betydelse för deras arbete. Fler kvinnliga lärare än manliga
lärare, och fler lärare med högst 25 års yrkeserfarenhet än lärare med fler år
i yrket, anser att nationella betygskriterier/kunskapskrav har mycket stor betydelse.
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Av lärarna i gymnasieskolan anser 79 procent att programmål/examensmål
har ganska eller mycket stor betydelse i deras arbete, medan 16 procent anser
att dessa har ganska liten betydelse.
Tabell 1.6 ”Vilken betydelse har följande för ditt arbete i skolan?” Andel
lärare i procent som år 1993–2012 svarat ganska stor eller mycket stor
betydelse.
1993

1997

2000

2003

2006

2009

2012

Läroplanen

84

86

83

84

86

87

95

Nationella
kursplaner

-

-

-

-

77

85

*

Skolans arbetsplan

67

75

77

77

74

69

52

Nationella betygskriterier/kunskapskrav**

-

79

87

87

87

89

88

Programmål/
examensmål***

-

-

81

81

78

77

79

* Från och med 2012 års undersökning innefattar läroplanen även kursplaner och ämnesplaner.
** Fram till och med 2009 ställdes frågan bara till lärare som huvudsakligen undervisar i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan. 1997, 2000 och 2003 var frågeformuleringen betygskriterier,
2006 och 2009 nationella betygskriterier.
***Bara lärare i gymnasieskolan.

Det råder delade meningar om betydelsen av skolans systematiska kvalitetsarbete och pedagogiska ledarskap. Hälften av lärarna anser att dessa har ganska
eller mycket stor betydelse för deras arbete, medan närmare hälften anser att
de har ganska eller mycket liten betydelse. När det gäller skolans systematiska
kvalitetsarbete finns inga signifikanta skillnader mellan undersökningsgrupperna. Det finns det däremot när det gäller frågan om skolans pedagogiska
ledarskap. Lärare i grundskolan och speciellt i årskurs 1–6 anser i högre grad
än lärare i gymnasieskolan att skolans pedagogiska ledarskap har ganska eller
mycket stor betydelse. Skillnaden mellan lärare i grundskolan och i gymnasieskolan är 20 procentenheter. En större andel kvinnliga lärare än manliga lärare
anser att skolans pedagogiska ledarskap har ganska eller mycket stor betydelse
(56 respektive 36 procent). Lärare som arbetat i högst 10 år anser också att
skolans pedagogiska ledarskap har större betydelse än lärare som arbetat 26 år
eller mer.
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2

Skolans arbetssätt

2. Skolans arbetssätt
Andelen äldre elever som är nöjda med arbetssätt och arbetstakt har minskat
jämfört med undersökningarna 2006 och 2009. Av de äldre eleverna anser
ungefär sju av tio att arbetssätten varieras och att de kan arbeta i en takt som
passar dem. Gymnasieeleverna är något mindre nöjda än eleverna i årskurs 7–9
med både arbetssätt och arbetstakt.
En majoritet av de yngre eleverna säger att de pratar med sin lärare om hur
det går i alla eller de flesta ämnen. De äldre elever som tycker att de flesta eller
alla lärare är tydliga med att kommunicera hur de klarar sig är färre än 2009.
Något fler elever i årskurs 7–9 än i gymnasieskolan tycker att de flesta eller alla
lärare är tydliga med att berätta hur de klarar sig i olika ämnen.
Sju av tio betygssättande lärare upplever att de lyckas ganska eller mycket
bra med att förklara för eleverna vad som krävs för att få olika betyg. Andelen
har sjunkit jämfört med 2009. Sex av tio lärare anser att de lyckas bra med att
samtala med eleverna om deras kunskapsutveckling. Även denna andel har
sjunkit jämfört med 2009, liksom andelen äldre elever som anser att betyg är
viktiga för att visa hur de ligger till.
Skolan har överlag blivit bättre på att informera enligt föräldrarna. Jämfört
med 2003 tycker påtagligt fler föräldrar att de får bra information från skolan
om hur deras barn klarar sig i olika ämnen, vilka mål och krav som gäller, hur
undervisningen genomförs, hur barnet fungerar socialt, vilka normer och regler
som gäller och hur de kan hjälpa sitt barn i skolarbetet.

Elever om arbetssätt och arbetstakt
Åtta av tio elever i årskurs 4–6 anser att arbetssättet med olika skoluppgifter är
bra och att de i de flesta eller alla ämnen får arbeta i lämplig takt. Sju av tio
anser att man arbetar på olika sätt med olika skoluppgifter. Resultaten har varit
relativt stabila sedan 2003.
Tabell 2.1 Andel elever i procent i åk 4–6 som svarat i de flesta ämnen eller
i alla ämnen. Åren 2003–2012.
Elever i årskurs 4–6
2003

2006

2009

2012

Arbetar ni på olika sätt med olika skoluppgifter
(t.ex. lyssnar på läraren, arbetar var för sig, arbetar
i grupp)

-

65

66

72

Är det sätt ni arbetar med olika skoluppgifter bra?

85

80

77

82

Kan du arbeta i den takt som passar dig?

81

82

80

80
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Cirka en av tio elever anser att de bara i några få ämnen får arbeta i lämplig
takt, på olika sätt och på ett sätt som är bra. Andelen elever som angett svars
alternativet inte i något ämne är 1–2 procent i de olika frågorna.
Sju av tio elever i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan anser att arbetssätten
varieras och att de kan arbeta i en takt som passar dem. Gymnasieeleverna är
något mindre nöjda än eleverna i årskurs 7–9 med både arbetssätt och arbetstakt. Bägge elevgrupperna är mindre nöjda jämfört med 2006 och 2009.
Tabell 2.2 Andel elever i procent som svarat i de flesta ämnen eller i alla
ämnen på nedanstående frågor. Fördelat på skolform, åren 2000–2012.
Elever i årskurs 7–9

Gymnasieelever

2000

2003

2006

2009

2012

2000

2003

2006

2009

2012

Tycker du att
arbetssätten
varieras?

-

-

78

80

71

-

-

72

74

66

Kan du
 rbeta i den
a
takt som
passar dig?

76

79

83

84

73

65

71

74

77

66

Cirka 20 procent av de äldre eleverna anger att de i ungefär hälften av ämnena
kan arbeta i lämplig takt och att arbetssätten varieras. Cirka en av tio elever
anser att de bara i några få ämnen får arbeta i lämplig takt och att arbetssätten
varieras. 1–2 procent av eleverna har angett svarsalternativet inte i något ämne.

Föräldrar om informationen om undervisningen
Sju av tio föräldrar till barn i grundskolan anser att skolan informerar ganska
eller mycket bra om hur undervisningen genomförs, till exempel genom utveck
lingssamtal. Föräldrar till elever i årskurs 1–3 är nöjdare än föräldrar till elever
i årskurs 7–9 (78 respektive 59 procent har svarat ganska eller mycket bra).12
En av tio föräldrar tycker att skolan informerar ganska eller mycket dåligt.

Elever om lärarnas samtal om kunskapsutveckling
Ungefär sex av tio yngre elever pratar med sin lärare om hur det går i de flesta
eller alla ämnen. Två av tio elever samtalar med sin lärare om detta i bara några
få eller inte i något ämne. Det finns inga signifikanta skillnader jämfört med

12 Frågan besvarades inte av föräldrar till gymnasieelever.
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2009.13 Liksom 2009 hade drygt var tionde elev svårt att svara på frågan och
angav vet inte.
Något fler elever i årskurs 7–9 än i gymnasieskolan tycker att de flesta eller
alla lärare är tydliga med att berätta hur de klarar sig i olika ämnen (77 respektive 68 procent). Färre elever tycker detta jämfört med 2009 (andelen har sjunkit från 81 till 72 procent).14 En av tio elever anser att några få eller inga lärare
är tydliga med hur de klarar sig i olika ämnen.
De yngre eleverna är överlag nöjda med sina utvecklingssamtal, tre av fyra
elever tycker att utvecklingssamtalen fungerat bra. Samtidigt upplever 3 procent att de fungerar dåligt och 4 procent svarar att de inte vet. Det finns en
tydlig skillnad mellan hur eleverna i de olika årskurserna tycker att det fungerat. 85 procent av eleverna i årskurs 4 tycker att samtalen fungerar bra, medan
67 procent av eleverna i årskurs 6 tycker de fungerar bra.
Åtta av tio elever årskurs 7–9 upplever att samtalen har varit ganska eller
mycket bra, medan 4 procent av eleverna svarar att de upplevde att de var
ganska eller mycket dåliga. Någon enstaka elev besvarade frågan med vet inte.

Lärare om återkoppling av elevernas kunskaper
Av de betygssättande lärarna upplever 71 procent att de lyckas ganska eller
mycket bra med att förklara för eleverna vad som krävs för att få olika betyg.
Denna andel har sjunkit från 2006 och 2009 då 82 procent upplevde att de
lyckades bra med detta.
Färre lärare upplever att de lyckas ganska eller mycket bra med att sätta rättvisa betyg jämfört med 2009 (från 90 till 84 procent).
En viktig del av lärarnas arbete är att tillsammans med eleverna samtala om
deras kunskapsutveckling. En majoritet av lärarna (sex av tio) anser att de
lyckas bra med dessa samtal. Andelen lärare som anser att de lyckas bra med
detta har sjunkit något jämfört med 2009 då nästan sju av tio ansåg detta. Det
finns inga skillnader mellan årskurser, skolformer eller hur lång yrkeserfarenhet
lärarna har. Var fjärde lärare svarar att de varken lyckas bra eller dåligt med
samtalen, medan var tionde lärare anser att de lyckas dåligt, vilket är något fler
än vid föregående mätning.

13 Frågan ställdes för första gången 2009.
14 Frågan ställdes för första gången 2006 och då svarade 80 procent av eleverna att alla eller de
flesta lärare är tydliga med att kommunicera hur de klarar sig.
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Tabell 2.3 ”Hur tycker du att du lyckas med följande i ditt arbete med
eleverna?” Andel lärare i procent som svarat ganska eller mycket bra.
Förklara för eleverna vad som krävs för
att få olika betyg*
Sätta rättvisa betyg
Samtala om kunskapsutveckling

2000

2003

2006

2009

2012

-

-

82

82

71

80

85

91

90

84

-

-

-

68

61

*2006 formulerades frågan: Informera eleverna om vad de ska klara för att få olika betyg.

En ny fråga i 2012 års undersökning handlade om hur lärarna lyckas sam
arbeta med andra lärare om bedömningar och individuella utvecklingsplaner.
4 procent uppgav att sådant samarbete inte var aktuellt, och av de övriga
lärarna upplevde 55 procent att samarbetet fungerar ganska eller mycket bra.
Lärare som undervisar i årskurs 1–3 är mer positiva än de som undervisar
i högre årskurser. 5 procent upplever att det fungerar mycket dåligt och ytter
ligare 14 procent svarar att samarbetet går ganska dåligt.

Äldre elever om betygen
Inställningen till betyg hos elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan har förändrats något sedan 2009. Andelen elever som tycker att betyg är viktiga för
att visa hur de ligger till har sjunkit från 89 till 80 procent. År 2003 tyckte
83 procent det.15 Minskningen jämfört med 2009 finns både bland eleverna
som går i årskurs 7–9 och bland eleverna i gymnasieskolan.
Sex av tio elever tycker att betygen har för stor betydelse i skolan (ingen
skillnad mot 2009).
När det gäller de skriftliga omdömena anser nio av tio elever att dessa är bra
för att visa hur de ligger till.

15 Frågan ställdes första gången 2003, men med en annan svarsskala där eleven instämmer eller
inte instämmer i påståendet att betyg är viktiga för att visa hur de ligger till.
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Tabell 2.4 Andel elever i procent som svarat att följande påståenden om
betyg stämmer ganska eller mycket bra, fördelat på skolform.
Elever
Åk 7–9

Gymn

Totalt

Betyg är viktiga för att visa hur elever ligger till

83

78

80

Betygen har för stor betydelse i skolan

53

65

60

Skriftliga omdömen om elevernas kunskaper är bra för
att visa hur eleverna ligger till

87

90

89

Äldre elever om rättvis betygssättning
I årskurs 8–9 och gymnasieskolan tycker 72 procent av eleverna att de flesta
eller alla lärare sätter rättvisa betyg.16 Andelen har sjunkit jämfört med 2009,
då 80 procent av eleverna ansåg detta och är nästan nere på samma nivå som
i undersökningen 2000, då 66 procent av eleverna bedömde att lärarna satte
rättvisa betyg. I undersökningarna 2003 och 2006 tyckte fler pojkar än flickor
att alla eller de flesta lärare satte rättvisa betyg, men i 2009 och 2012 års under
sökningar finns det inte längre någon skillnad mellan könen. I likhet med
resultaten från 2009 tycker fler elever med svensk än med utländsk bakgrund
att betygsättningen är rättvis (74 respektive 61 procent). År 2012 är det 8 procent som tycker att inga eller några få lärare sätter rättvisa betyg.
Elever i fristående skolor upplevde i högre utsträckning än de i kommunala
skolor att alla deras lärare sätter rättvisa betyg (34 respektive 27 procent). För
de övriga svarsalternativen fanns inga signifikanta skillnader mellan elever
beroende på huvudman.

Föräldrar om informationen från skolan
Föräldrarna med barn i grundskolan upplever att informationen från skolan är
bättre 2012 än 2003. Den information föräldrarna är minst nöjda med är hur
undervisningen genomförs, där sju av tio föräldrar tycker informationen är
ganska eller mycket bra. Nio av tio föräldrar tycker att de får bra information
från skolan om hur deras barn klarar sig i olika ämnen. Däremot upplever tre
av fyra föräldrar att de får veta hur de kan hjälpa sitt barn i skolarbetet.17

16 Denna fråga besvarades inte av elever i årskurs 7, eftersom de vid undersökningens genomförande ännu inte hade erfarenhet av att få betyg.
17 Frågeformuleringen har ändrats. 2003 löd den: ”Om ditt barn går i grundskolan: Skolan ska
informera föräldrarna om sin verksamhet och om elevens skolsituation. Hur tycker Du att
skolan skött sin informationsuppgift inom följande områden?”.

36  attityder till SKOLAN 2012

Tabell 2.5 ”Hur tycker du att ditt barns skola informerat inom följande
områden genom t.ex. utvecklingssamtal?” Andel föräldrar med barn
i grundskolan som svarat ganska eller mycket bra, åren 2003 och 2012.
Information om

2003

2012

… hur ditt barn klarar sig i olika ämnen

78

89

… hur ditt barn fungerar socialt

77

86

… normer och regler i ditt barns skola

68

76

… hur du kan hjälpa ditt barn i skolarbetet

61

74

… hur undervisningen genomförs

57

70

… vilka mål och krav som gäller i olika ämnen

46

78

-

82

… vad ditt barn behöver arbeta mer med för att komma vidare
i sitt lärande
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3. Konsten att stödja alla
Bland de yngre eleverna upplever fler i årskurs 4 än i årskurs 6 att lärarna ger
dem stöd och uppmuntran, är bra på att förklara när de inte förstår och kan få
dem intresserade av ett ämne.
Runt hälften av lärarna anser att deras tillgång till stöd för att undervisa
elever i behov av särskilt stöd är ganska eller mycket dåligt, detsamma gäller
stödet för att undervisa elever med olika behov och förutsättningar. Även skolans
tillgång till speciallärare och specialpedagoger upplevs i många fall som dålig.
En fjärdedel av lärarna anser att deras skola i ganska eller mycket liten utsträckning lyckas ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter i skolarbetet.
De äldre eleverna tycker att möjligheterna till extra hjälp och lärarnas förmåga att ge stöd har försämrats jämfört med 2009. Även lärarna tycker att
elevers möjlighet till stöd om det behövs har blivit sämre jämfört med 2009.
Föräldrarna upplever i högre grad att skolan lyckas ge särskilt stöd till elever
med svårigheter i skolarbetet 2012 jämfört med 2003. Samtidigt svarar nästan
var tredje förälder att skolan lyckas i ganska eller mycket liten utsträckning
med det.
När det gäller att ge extra stimulans till särskilt duktiga elever anser var
tredje lärare att den egna skolan i ganska eller mycket stor utsträckning lyckas
med detta. Var fjärde förälder anser att den svenska skolan lyckas ge extra stimulans till särskilt duktiga elever.
Hälften av lärarna bedömer att skolans tillgång till vikarier är ganska eller
mycket dålig. Framför allt är lärare i gymnasieskolan missnöjda med tillgången
till vikarier.

Yngre elever om att bli sedd och hörd
Sex av tio av eleverna i årskurs 4–6 svarar att de ofta ber sin lärare om hjälp när
de behöver det och sju av tio anser att de ofta får hjälp när de behöver det. År
2009 svarade sju av tio av de yngre eleverna att de ofta ber sin lärare om hjälp
vid behov liksom att de ofta får hjälp när de behöver det. Andelen elever som
upplever att de sällan eller aldrig ber om eller får hjälp av sin lärare när de
behöver det är 5 respektive 4 procent.
Sex av tio elever i årskurs 4–6 tycker att den lärare de oftast har ofta stödjer
och uppmuntrar dem. Det är en ökning jämfört med 2009, då hälften av eleverna
tyckte det. Frågan infördes 2003 och andelen som svarat ofta har legat stabilt
på runt 50 procent. Eleverna i årskurs 4 upplever i högre utsträckning än i årskurs 6 att de ofta får stöd och uppmuntran från sin lärare. En inte obetydlig
andel (7 procent) tycker dock att deras lärare sällan eller aldrig ger dem stöd
och uppmuntran.
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Tabell 3.1 Andel elever i årskurs 4–6 i procent som har svarat på frågor om
den lärare de oftast har.
Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

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

65

30

4

1

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

74

23

3

1

Tycker du att din lärare stödjer och uppmuntrar dig?

61

32

5

2

Äldre elever om stöd och uppmuntran från lärarna
Åtta av tio av de äldre eleverna upplever att de flesta eller alla lärare tror på
deras förmåga att lära. Samtidigt svarar 6 procent att bara några få lärare gör
det. Fler elever med utländsk bakgrund än med svensk bakgrund känner att
några få eller inga lärare tror på dem (13 procent respektive 5 procent).
Andelen elever som tycker att flertalet av lärarna tror på dem har ökat något
jämfört med 2000, från 75 till 80 procent bland eleverna i årskurs 7–9 och
från 67 till 77 procent bland gymnasieeleverna. Jämfört med 2009 har andelarna ändå minskat med 5 procentenheter bland eleverna i årskurs 7–9 och
med 6 procentenheter bland gymnasieeleverna.
Färre gymnasieelever än elever i grundskolans årskurs 7–9 tycker att lärarna
ger det stöd och den hjälp som de behöver i skolarbetet.
Tabell 3.2 Andel av de äldre eleverna i procent som har svarat på frågor om
sina lärare. Fördelat på skolform. Andel elever som svarat vet inte redovisas
inte.
Tycker du att lärarna tror
på dig och din förmåga
att lära?

Ger lärarna dig det stöd
och den hjälp du behöver
i skolarbetet?

Åk 7–9

Gymn

Åk 7–9

Gymn

Alla lärare

35

34

39

31

De flesta lärare

45

42

41

41

Ungefär hälften av lärarna

12

13

14

16

Några få lärare

4

8

5

9

Inga lärare

..

..

..

2

Bland eleverna i årskurs 4–6 upplever 87 procent att lärarna är bra på att förklara när de inte förstår (ingen skillnad jämfört med 2009). Även här åter
kommer mönstret att de yngsta eleverna är mer nöjda än de i årskurs 6. Totalt
uppger 4 procent att de tycker att det bara är några få lärare som är bra på att
förklara och 1 procent svarar att ingen av deras lärare är det.
Även om tre av fyra av de äldre eleverna tycker att de får stöd av de flesta
eller alla lärare anser en något lägre andel (67 procent) att de flesta eller alla
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lärare är bra på att förklara när de inte förstår. Det är en minskning med
12 procentenheter jämfört med 2009. Minskningen är lika påtaglig i både
åk 7–9 och gymnasieskolan. Totalt en av tio upplever att bara några få eller
inga lärare är bra på att förklara när de inte förstår. Bland eleverna i gymnasieskolan har denna andel ökat från 8 procent 2009 till 13 procent 2012.
Tabell 3.3 Andel elever i procent som har svarat på frågan om lärarna är
bra på att förklara när de inte förstår. Fördelat på årskurs/skolform. Andel
elever som svarat vet inte redovisas inte.
Åk 4–6

Åk 7–9

Gymn

Alla lärare

35

18

20

De flesta lärare

52

52

45

Ungefär hälften av lärarna

8

21

22

Några få lärare

4

8

12

Inga lärare

1

..

1

Stöd ur äldre elevers perspektiv
Sju av tio elever i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan tycker att möjligheterna
till stöd och hjälp är ganska eller mycket bra. Denna andel ökade 1993–2009.
Sedan har andelen minskat från 83 till 73 procent i grundskolans årskurs 7–9
och i gymnasieskolan från 77 till 68 procent.
Fram till och med 2006 tyckte elever i årskurs 7–9 att möjligheterna till
extra hjälp och stöd var bättre än eleverna i gymnasieskolan. I 2009 och 2012
års undersökningar finns inga signifikanta skillnader mellan elevgrupperna.
Jämfört med 2009 års undersökning anser färre elever att möjligheterna till
extra hjälp är mycket bra 2012 (46 respektive 32 procent). 8 procent anser
att möjligheterna till extra hjälp är ganska eller mycket dåliga. Här finns inga
signifikanta skillnader jämfört med föregående mätning.
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Diagram 3.1 Andel elever i procent som 1993–2012 svarat att
möjligheterna att få extra hjälp och stöd om det behövs är ganska eller
mycket bra. Fördelat på skolform och undersökningsår.
Andel (%)
100
90
80
70

67

70

73

79

85 83

60

72

68

77

1993
1997
2000
2003
2006
2009
2012

40
30
20
10
0

Elever i årskurs 7–9

68

59

51 53

50

74

Gymnasieelever

När de äldre eleverna tillfrågas om sina lärares förmåga att ge stöd anger tre
fjärdedelar att de flesta eller alla lärare ger dem det stöd och den hjälp de
behöver i skolarbetet. Det är en minskning med 10 procentenheter jämfört
med 2009. Var tionde elev tycker att inga eller bara några få lärare ger stöd
i skolarbetet, och denna andel har varit stabil i de senaste undersökningarna.

Tillgången till stöd enligt lärare
Nästan hälften av lärarna anser att stödet för lärare att undervisa elever med
olika behov och förutsättningar är ganska eller mycket dåligt. Bara 4 procent
av lärarna svarade att stödet är mycket bra.18 Nästan hälften av lärarna anser
även att tillgången till lärarstöd för att undervisa elever i behov av särskilt stöd
är ganska eller mycket dålig. Var fjärde lärare anser att stödet för detta är bra.
Sedan undersökningen 1997 har lärarna tagit ställning till olika förutsättningar för sin undervisning. Andelen lärare som anser att elevernas möjligheter
att få särskilt stöd är bra har ökat mellan 1997 och 2012 från 23 till 43 procent. Samtidigt har andelen lärare som tycker att möjligheterna är dåliga minskat
från 56 till 37 procent.
Lärare som arbetar i gymnasieskolan anser i högre utsträckning än lärare
i grundskolan att det finns bra förutsättningar för eleverna att få särskilt stöd.
I grundskolan är det lärarna till de yngsta eleverna som är mest positiva till förutsättningarna för stöd.

18 Frågan ingick för första gången i undersökningen 2012.
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Elevernas möjligheter till särskilt stöd varierar mellan skolorna. Framför allt
i grundskolan är många lärare kritiska, 39 procent anser att elevernas möjlig
heter till särskilt stöd på deras skola är ganska eller mycket bra, medan 40 procent anser att de är ganska eller mycket dåliga. Motsvarande andelar bland
gymnasielärarna är 52 respektive 29 procent. Men sammantaget har andelen
lärare som anser att möjligheterna till särskilt stöd fungerar ganska eller mycket
bra ökat jämfört med 1997, från 23 till 43 procent.
Tabell 3.4 ”Vad tycker du om följande förutsättningar för din undervisning?”
Andel lärare i procent, år 1997–2012.
Ganska dåligt eller
mycket dåligt

2000

2003

2006

2009

2012

1997

2000

2003

2006

2009

2012

Elevernas möjlighet att
få särskilt stöd om det
behövs*

1997

Ganska bra eller mycket bra

23

26

38

44

47

43

56

56

40

34

33

37

* 2009 och tidigare användes begreppet extra stöd istället för särskilt stöd.
Andelen som svarat varken bra eller dåligt eller vet inte redovisas inte.

Lärarna har också tagit ställning till om deras skola lyckas stödja alla elever.
Drygt fyra av tio lärare anser att deras skola i ganska eller mycket stor utsträckning lyckas ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter i skolarbetet, en
minskning med 9 procentenheter sedan 2009. En fjärdedel anser att skolan
i ganska eller mycket liten utsträckning gör det.
Var tredje lärare anser att den egna skolan i ganska eller mycket stor utsträck
ning lyckas ge extra stimulans till högpresterande elever, medan en nästan lika
stor andel anser att skolan i ganska eller mycket liten utsträckning lyckas med
detta. Det är inga skillnader mellan lärare i grund- och gymnasieskolan eller
mellan studieinriktade och yrkesinriktade gymnasieprogram. Resultatet är
oförändrat sedan 2006.
Av lärarna i fristående grundskolor anser nästan hälften att den egna skolan
i ganska eller mycket stor utsträckning lyckas ge extra stimulans till högpresterande elever, medan drygt en fjärdedel av lärarna i kommunala skolor anser
det. Motsvarande skillnad finns inte bland lärare på gymnasieskolor med kommunal eller fristående huvudman.
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Tabell 3.5 ”I vilken utsträckning anser du att din skola lyckas med
följande …?” Andel lärare i procent som svarat i ganska eller mycket stor
utsträckning respektive i ganska eller mycket liten utsträckning.
Ganska stor eller mycket
stor utsträckning

Ganska liten eller mycket
liten utsträckning

Ge särskilt stöd till de elever
som har svårigheter i skol
arbetet

42

25

Ge extra stimulans till
särskilt duktiga elever

32

29

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

Föräldrars syn på skolans stöd och stimulans
Föräldrar till barn i skolan har olika uppfattning om ifall den svenska skolan
lyckas ge särskilt stöd till elever med svårigheter i skolarbetet: 38 procent anser
att skolan lyckas, medan 31 procent anser att den bara i liten utsträckning gör
det. Det är en förändring jämfört med 2003, då drygt var fjärde förälder ansåg
att skolan lyckades, medan nästan hälften ansåg att skolan lyckades i liten utsträck
ning. Fler föräldrar som är födda utomlands tycker att skolan lyckas ge särskilt
stöd än föräldrar födda i Sverige (57 respektive 33 procent). Föräldrar till barn
i fristående gymnasieskolor anser i högre grad än föräldrar till barn i kommunala gymnasieskolor att skolan lyckas ge särskilt stöd. Motsvarande skillnad
finns inte mellan huvudmän för grundskolor.
Var fjärde förälder anser att den svenska skolan lyckas ge extra stimulans till
högpresterande elever. Andelen har ökat med 6 procentenheter jämfört med
2003. Var tredje förälder anser att skolan lyckas med detta i liten utsträckning
(2003 var andelen 44 procent). Både 2003 och 2012 är det fler föräldrar som
tycker att skolan inte lyckas så bra än föräldrar som tycker att skolan lyckas.
Föräldrar som är födda utomlands och föräldrar vars högsta utbildning är grund
skola eller gymnasieskola är mer nöjda än föräldrar som är födda i Sverige och
föräldrar med högskole- eller universitetsutbildning.
Hälften av föräldrarna är ganska eller mycket nöjda med barnens möjlig
heter att få hjälp med läxor/hemuppgifter i skolan. Minst nöjda är föräldrar
med barn i årskurs 1–3 där bara 40 procent är nöjda, men en stor andel har
också svarat vet inte på frågan.
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Lärarna och föräldrarna om skolans förmåga att ta
tillvara olikheter
Knappt hälften av lärarna anser att deras skola i ganska eller mycket stor
utsträckning lyckas ta tillvara elevers olika bakgrund och erfarenheter.19 Fler
lärare i de lägsta årskurserna och i de mindre skolorna upplever detta än övriga
lärare. Av alla lärarna svarar 11 procent att deras skola lyckas med detta i ganska
liten utsträckning och 1 procent att den lyckas i mycket liten utsträckning.
Det är nästan lika många föräldrar som tycker att skolan tar tillvara olik
heter i ganska eller mycket stor utsträckning som att skolan gör det i ganska
eller mycket liten utsträckning (24 respektive 27 procent). Föräldrar vars
högsta utbildning är grundskola eller gymnasieskola och föräldrar födda
utomlands är mer nöjda än föräldrar med högskole- eller universitetsutbildning och föräldrar födda i Sverige.

Lärare om tillgång till stöd för uppdragets
genomförande
Nästan sex av tio lärare anser att skolan har ganska eller mycket bra tillgång till
elevhälsopersonal. Gymnasielärare är nöjdare än grundskollärare (64 respektive
55 procent). Lärare i skolor med färre än 200 elever anser i dubbelt så stor
utsträckning att tillgången på elevhälsopersonal är ganska eller mycket dålig jämfört med lärare i skolor med 500 eller fler elever (26 respektive 13 procent).20
Fyra av tio lärare anser att skolans tillgång till speciallärare och specialpedagog är ganska eller mycket bra Lika många anser att tillgången är ganska eller
mycket dålig, en ökning jämfört med 2009 från 31 till 37 procent. Särskilt
lärare i grundskolans årskurs 7–9 utrycker ett missnöje med skolans tillgång
till speciallärare och specialpedagog.
Betydligt färre lärare är nöjda med skolans tillgång till vikarier. Bara två av
tio lärare anser att skolans tillgång till vikarier är ganska eller mycket bra, medan
hälften bedömer att tillgången är ganska eller mycket dålig. Det är framför allt
lärare i gymnasieskolan som är missnöjda med tillgången till vikarier. 64 procent av gymnasielärarna anser att skolans tillgång till vikarier är ganska eller
mycket dålig, jämfört med 45 procent av grundskollärarna.
Knappt hälften av lärarna anser att tillgången till studie- och yrkesvägledare
är ganska eller mycket bra. Det är vanligare att lärarna i gymnasieskolan och
i grundskolans årskurs 7–9 är nöjda med skolans tillgång till studie- och yrkesvägledare än lärarna i årskurs 1–6. I gymnasieskolan anser sju av tio lärare med
19 Frågan ingår för första gången i undersökningen 2012.
20 Resultaten säger inte något om den faktiska tillgången på stödresurser och vikarier, utan om
i vilken utsträckning tillgången upplevs som tillräcklig i förhållande till de behov som finns.
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kommunal huvudman att tillgången till studie- och yrkesvägledare är ganska
eller mycket bra, medan knappt hälften av lärarna med enskild huvudman
anser detta. Motsvarande skillnad mellan huvudmän har inte uppmätts i grund
skolan. Omkring en fjärdedel av lärarna har angett svarsalternativet vet inte
på frågan.
36 procent av lärarna anser att skolans tillgång till modersmålsundervisning
är ganska eller mycket bra, medan 16 procent anser att den är ganska eller
mycket dålig. Närmare en tredjedel har svarat vet inte på frågan. Lärare i grund
skolan är mer nöjda med skolans tillgång till modersmålsundervisning, jämfört
med gymnasielärare (41 respektive 25 procent). Det finns också skillnader
mellan lärare med kommunal och enskild huvudman. Av lärarna med kommunal huvudman i grundskolan anser 17 procent att tillgången till modersmålsundervisning är ganska eller mycket dålig, medan 5 procent av lärarna
med enskild huvudman anser det. Förhållandet är det omvända bland lärarna
i gymnasieskolan, där 14 procent av lärarna med kommunal huvudman anser
att tillgången till modersmålsundervisning är ganska eller mycket dålig och
26 procent av lärarna med enskild huvudman anser detta.
13 procent av lärarna anser att skolans tillgång till studiehandledning på
modersmål är ganska eller mycket bra, medan en fjärdedel anser att den är
ganska eller mycket dålig. Nästan hälften av lärarna har svarat vet inte på frågan.
Grundskollärare svarar i högre grad än gymnasielärare att skolans tillgång till
studiehandledning på modersmål är ganska eller mycket bra (15 respektive
8 procent).
Tabell 3.6 ”Vad tycker du om skolans tillgång till …”? Andel lärare i procent.
Mycket
bra

Ganska
bra

Varken
bra eller
dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Vet inte

13

45

23

14

4

1

Speciallärare,
specialpedagog

9

31

22

24

13

2

Vikarier

Elevhälsopersonal

4

18

23

24

27

4

Studie- och
yrkesvägledare

16

32

16

6

7

23

Modersmålsundervisning

8

28

19

8

8

29

Studiehandledning
på modersmål

3

10

16

10

14
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4. Motivation och trivsel i skolan
Fler av de yngre eleverna tycker att det är roligt att gå till skolan jämfört med
de äldre eleverna. Av de yngre eleverna upplever åtta av tio att det en eller flera
gånger i veckan eller varje dag är roligt att gå till skolan. Sex av tio av de äldre
eleverna anser att det oftast eller alltid är roligt att gå till skolan. De flesta eleverna
bryr sig om skolarbetet. Störst engagemang visar de yngre eleverna. I gymnasieskolan är det framför allt flickorna som uppger att de engagerar sig väldigt
mycket i skolarbetet.
Flest lärare i grundskolans årskurs 1–6 och vid studieinriktade gymnasieprogram anser att deras skola lyckas väcka elevernas intresse för fortsatt lärande.
Var fjärde lärare i både grund- och gymnasieskolan anser att skolan i varken
stor eller liten utsträckning lyckas med detta. Fyra av tio föräldrar anser att
skolan i ganska eller mycket hög utsträckning lyckas väcka intresse för fortsatt
lärande, medan knappt hälften anser att skolan lyckas uppmuntra elevernas
nyfikenhet och förmåga att ta egna initiativ.
Nio av tio av alla elever trivs ganska eller mycket bra med andra elever.
Ungefär lika många av de yngre eleverna trivs bra med sina lärare, medan åtta
av tio av de äldre eleverna trivs ganska eller mycket bra med sina lärare.
När det gäller skolarbetet trivs 85 procent av de yngre eleverna ganska eller
mycket bra, en ökning sedan 2003. Bland de äldre eleverna är motsvarande
andel 70 procent, vilket är en minskning sedan 2009. Av eleverna i årskurs
7–9 i grundskolan uppger fler att de trivs bra med skolarbetet jämfört med
eleverna i gymnasieskolan.
Bland de yngre eleverna svarar nio av tio att de aldrig är borta från skolan
utan tillåtelse, bland eleverna i årskurs 7–9 är denna andel lägre och bland
gymnasieeleverna är det ungefär fyra av tio som svarar att de aldrig skolkar.
De flesta lärare (85 procent) trivs ganska eller mycket bra i den skola de
arbetar i. Drygt nio av tio lärare trivs bra med sina kollegor och lika många
trivs med eleverna. Lärarna trivs betydligt sämre med skolledningen: drygt
hälften trivs ganska eller mycket bra, medan en femtedel trivs ganska eller
mycket dåligt. Andelen lärare som trivs med skolledningen har minskat med
10 procentenheter jämfört med 2009.
I tidigare undersökningar är det cirka en tredjedel av lärarna som allvarligt
övervägt att byta yrke. I denna undersökning är det över hälften av lärarna som
övervägt detta. Nio av tio lärare tycker dock att det är meningsfullt att gå till
arbetet.
De lärare som det senaste året allvarligt övervägt att byta yrke känner sig
markant mer stressade och är även mer skeptiskt inställda till både skolledning
och skolpolitiker än övriga lärare. Två av tre lärare som allvarligt övervägt att
byta yrke tycker att det är för mycket nytt och för stora förändringar i skolan.

50  attityder till SKOLAN 2012

I 2009 års undersökning ansåg knappt hälften av de lärare som ville byta yrke
detta. Lärare som huvudsakligen undervisar i grundskolans årskurs 1–3 har
i något lägre utsträckning än lärare i årskurs 7–9 övervägt att byta yrke.
Nio av tio föräldrar känner att läraren bryr sig om och respekterar deras
barn och lika många är som helhet nöjda med barnets skola.

Skolan som intressant och rolig plats att gå till
De flesta elever tycker att det är roligt att gå till skolan. Av de yngre eleverna
upplever åtta av tio att det en eller flera gånger i veckan eller varje dag är roligt
att gå till skolan. Det är fler elever med utländsk än med svensk bakgrund som
anger att det är roligt att gå till skolan varje dag (45 respektive 28 procent).
Fler elever i årskurs 4 tycker att det är roligt att gå till skolan varje dag jämfört
med årskurs 5 och 6 (41, 29 respektive 24 procent).
Samtidigt är det hela 6 procent av de yngre eleverna som svarar mer sällan
än någon gång per månad på frågan om det är roligt att gå till skolan, och
4 procent uppger att det aldrig är roligt att gå till skolan.
En majoritet av de yngre eleverna tycker att det de gör i skolan är roligt
ibland och var tredje att det alltid eller ofta är roligt. Eleverna ger samma svar
på frågan om de tycker att det de gör i skolan är intressant. Fler elever med
utländsk än svensk bakgrund tycker att det de gör i skolan är intressant
(40 respektive 25 procent).
Var tionde yngre elev tycker att det de gör i skolan sällan eller aldrig är
roligt, och den andelen ökar högre upp i årskurserna. I årskurs 4 tycker 5 procent att det sällan eller aldrig är roligt jämfört med 14 procent i årskurs 6.
Tabell 4.1 Andel elever i årskurs 4–6 i procent om sitt intresse för skol
arbetet, fördelat på årskurs.
Alltid eller
ofta

Ibland

Mer sällan

Aldrig

Åk

Åk

Åk

Åk

Åk

Åk

Åk

Åk

Åk

Åk

Åk

Åk

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

Tycker du att det du gör
i skolan är roligt?

41

30

22

54

61

64

4

8

10

1

2

4

Tycker du att det du gör
i skolan är intressant?

36

27

22

52

62

57

7

8

15

2

2

4

Andelen som svarat vet inte redovisas inte.

De äldre eleverna har besvarat samma fråga som de yngre eleverna om det är
roligt att gå till skolan, men med en annan svarsskala. Sex av tio av de äldre
eleverna anser att det oftast eller alltid är roligt att gå till skolan. 11 procent
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tycker sällan att det är roligt att gå till skolan och 4 procent uppger att det
aldrig är roligt att gå till skolan. Däremot tycker sju av tio elever att det oftast
eller alltid är meningsfullt. 8 procent tycker att det sällan känns meningsfullt
och 3 procent tycker att det aldrig är det. I samtliga undersökningar sedan
1997 är det ungefär var tionde elev som upplever att det sällan eller aldrig
känns meningsfullt att gå till skolan.

Elevers engagemang
Nästan hälften av de yngre eleverna uppger att de bryr sig mycket om skol
arbetet, och nästan fyra av tio uppger att de bryr sig ganska mycket. 3 procent
bryr sig ganska eller mycket lite om skolarbetet. Det är inga större förändringar
jämfört med 2009.
Tre av fyra äldre elever engagerar sig ganska eller väldigt mycket i skolarbetet, medan knappt var tionde elev engagerar sig ganska eller väldigt litet. I åk
7–9 är det fler elever som engagerar sig mycket än i gymnasieskolan. Skillnaderna mellan pojkar och flickor är inte signifikanta i grundskolan, men i gymnasieskolan engagerar sig flickorna väldigt mycket i skolarbetet jämfört med
pojkarna (var tredje flicka jämfört med drygt var tionde pojke). Även elever
med utländsk bakgrund engagerar sig oftare väldigt mycket i skolarbetet jämfört med elever med svensk bakgrund. Det är framför allt pojkarna i gymnasieskolan (13 procent) som engagerar sig lite i skolarbetet. Mönstret är detsamma
sedan 2006.

Förekomst av skolk
Nio av tio av de yngre eleverna svarar att de aldrig är borta från skolan utan
tillåtelse. Förekomsten är oförändrad jämfört med 2009. Andelen som aldrig
är borta utan tillåtelse är högst i årskurs 4 och sjunker något upp till årskurs 6.
7 procent av de äldre eleverna uppger att de är borta från skolan utan tillåtelse minst en gång i veckan (4 procent av grundskoleeleverna och 9 procent
av eleverna i gymnasieskolan). Drygt hälften av eleverna svarar att detta aldrig
händer. Färre elever i åk 7–9 är borta utan tillåtelse än gymnasieelever. 68 procent av eleverna i åk 7–9 uppger att de aldrig är borta utan tillåtelse jämfört
med 38 procent av gymnasieeleverna. Skillnaderna mellan grundskolans åk
7–9 och gymnasieskolan har funnits sedan 1993.

Trivsel elever emellan
En viktig del av kvaliteten i skolans miljö är hur man trivs med de människor
man har omkring sig. Av eleverna i årskurs 4–6 anger fler än nio av tio att de
trivs ganska eller mycket bra med andra elever. År 2003 uppgav 85 procent att
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de trivdes bra och andelen har sedan dess ökat successivt. 1 procent trivs ganska
dåligt med andra elever och 1 procent trivs mycket dåligt med de andra eleverna
2012.
Mer än nio av tio av de äldre eleverna uppger att de trivs ganska eller mycket
bra med andra elever. Bland de äldre eleverna svarar 1 procent att de trivs
ganska dåligt och ytterligare 1 procent svarar att de trivs mycket dåligt med
de andra eleverna. Jämfört med 2009 har andelen elever som trivs ganska eller
mycket bra med andra elever minskat något.

Trivsel med lärarna
Drygt nio av tio av de yngre eleverna trivs ganska eller mycket bra med sina
lärare, även här har andelen ökat sedan frågan infördes. Drygt hälften av de
yngre eleverna trivs mycket bra med sina lärare och över en tredjedel anger att
de trivs ganska bra med sina lärare. 2 procent trivs ganska dåligt med sina
lärare och 1 procent mycket dåligt.
Av de äldre eleverna trivs åtta av tio ganska eller mycket bra med sina lärare.
Andelen har ökat jämfört med 1993, men minskat jämfört med det högsta
värdet 2009. 4 procent trivs ganska eller mycket dåligt med lärarna. Framför
allt har andelen elever som svarar att de trivs mycket bra med lärarna minskat
jämfört med 2009, från 49 till 34 procent.
År 1993 uppgav 74 procent av eleverna i grundskolans årskurs 7–9 att de trivdes med sina lärare. Andelen har varierat något, men ökade till 90 procent 2006
och minskade därefter till 81 procent 2012. Andelen gymnasieelever som uppger
att de trivs ganska eller mycket bra med sina lärare låg också på 74 procent 1993,
ökade till 91 procent 2009 och minskade sedan till 81 procent 2012.

Trivsel med skola och skolarbete
När det gäller skolarbetet trivs 42 procent av de yngre eleverna mycket bra och
43 procent ganska bra. Andelen som trivs ganska eller mycket bra med skol
arbetet har ökat sedan 2003 från 71 till 85 procent. 1 procent uppger 2012 att
de trivs mycket dåligt med skolarbetet och 2 procent ganska dåligt.
Tabell 4.2 Andel elever i årskurs 4–6 i procent som år 2003–2012 svarat
att de trivs ganska eller mycket bra. År 2003 var svarsalternativet bra.
Trivs bra med andra elever

2003

2006

2009

2012

85

91

94

93

Trivs bra med lärarna

82

85

86

88

Trivs bra med skolarbetet

71

82

83

85
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Nästan nio av tio elever i grundskolans senare år och i gymnasieskolan svarar
att de trivs ganska eller mycket bra. Jämfört med 2009 har andelen elever som
trivs ganska eller mycket bra i sin skola minskat något. Nästan hälften av eleverna
uppger att de trivs mycket bra. Även om andelen som trivs är stor, är det 2 pro
cent av de äldre eleverna som svarar att de trivs ganska dåligt i sin skola och
1 procent svarade mycket dåligt.
En fråga om hur eleverna trivs med skolarbetet infördes till de äldre eleverna
2000. Då låg andelen som trivdes på 75 procent och ökade till 85 procent år
2009 för att sjunka till 70 procent 2012. Av eleverna i åk 7–9 uppger 76 procent att de trivs ganska eller mycket bra med skolarbetet. För gymnasieskolan
är motsvarande andel 65 procent. 7 procent av eleverna svarar att de trivs ganska
dåligt med skolarbetet och 1 procent trivs mycket dåligt.
Tabell 4.3 Andel elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan i procent som år
1993–2012 svarat att de trivs ganska eller mycket bra.
Trivs bra i sin skola

1993

1997

2000

2003

2006

2009

2012

90

88

85

89

93

93

88

Trivs bra med andra elever

95

93

93

93

95

96

92

Trivs bra med lärarna

75

80

84

83

89

90

81

-

-

75

76

83

85

70

Trivs bra med skolarbetet

Trivsel på raster
Drygt åtta av tio av de yngre eleverna tycker att rasterna är ganska eller mycket
roliga. 4 procent tycker att de är ganska tråkiga och 2 procent att de är mycket
tråkiga. Fler elever i årskurs 4 tycker att rasterna är mycket roliga jämfört med
elever i årskurs 5 och 6. Överlag tycker fler pojkar än flickor att rasterna är
mycket roliga (50 respektive 38 procent).
Nästan nio av tio äldre elever trivs ganska eller mycket bra på raster och
håltimmar. Det är många som svarar att de trivs mycket bra (55 procent).
Samtidigt finns det elever som inte trivs på raster och håltimmar: 3 procent
uppger att de trivs ganska dåligt och 1 procent mycket dåligt.

Lärare om sin trivsel
De flesta lärare (85 procent) trivs ganska eller mycket bra i den skola de arbetar
i. Fyra av tio svarar att de trivs mycket bra. Andelen lärare som trivs ganska
eller mycket bra är högst i årskurs 1–3 (93 procent). Andelen lärare som trivs
i skolan har varit relativt stabil sedan 1993 och har varierat mellan 81 och
89 procent. Men fortfarande uppger 6 procent av lärarna att de trivs ganska
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eller mycket dåligt i skolan, vilket är ett oförändrat resultat jämfört med de
tidigare mätningarna.
Allra bäst trivs lärarna med eleverna och kollegorna, vilket också tidigare
undersökningar visar. Drygt nio av tio lärare trivs bra med sina kollegor och
över hälften trivs mycket bra. 2 procent har svarat att de trivs ganska eller
mycket dåligt med sina kollegor. Lärarna trivs bättre med eleverna än med den
skola de arbetar i (93 respektive 85 procent anger ganska eller mycket bra).
Drygt hälften trivs mycket bra med eleverna. De lärare som arbetar med de
yngsta eleverna trivs bäst. Två tredjedelar av lärarna i årskurs 1–3 svarar att de
trivs mycket bra med eleverna jämfört med knappt hälften av lärarna i årskurs
7–9. 2 procent av lärarna trivs ganska eller mycket dåligt med eleverna.
Lärarna trivs betydligt sämre med skolledningen än med sina kollegor.
Drygt hälften trivs ganska eller mycket bra, medan en femtedel trivs ganska
eller mycket dåligt. Andelen lärare som trivs med skolledningen har minskat
med 10 procentenheter sedan 2009, och de lärare som inte trivs med skol
ledningen trivs också sämre på skolan generellt.
Tabell 4.4 ”Hur trivs du ..?” Andel lärare i procent som 1993–2012 svarat
ganska bra eller mycket bra.
… i skolan du arbetar i?

1993

1997

2000

2003

2006

2009

2012

87

81

85

87

86

89

85

... med eleverna?

97

94

95

95

93

94

93

… med dina kollegor?

91

86

90

91

89

92

90

... med skolledningen?

68

56

64

68

64

67

57

Lärare om meningsfullhet med jobbet och att byta y rke
Nio av tio lärare känner att det oftast eller alltid är meningsfullt att gå till jobbet
(ingen skillnad mot 2009). 35 procent svarar att det alltid känns meningsfullt,
och lärare i de lägsta årskurserna är mest positiva. 7 procent svarade att det då
och då känns meningsfullt, medan 2 procent uppgav svarsalternativet sällan.
Över hälften av lärarna har under det senaste året allvarligt övervägt att byta
yrke, och en nästan lika stor andel att byta arbetsplats. Det är en betydlig
ökning jämfört med 2009 och 2006 då en tredjedel övervägde att byta yrke.
Av lärare med högst 25 års yrkeserfarenhet har sex av tio övervägt att byta yrke,
medan tre av tio lärare med längre yrkeserfarenhet övervägt det.
De lärare som det senaste året allvarligt övervägt att byta yrke känner sig
markant mer stressade och är även mer skeptiskt inställda till både skolledning
och skolpolitiker än övriga lärare. Två av tre lärare som allvarligt övervägt att
byta yrke tycker att det är för mycket nytt och för stora förändringar i skolan.
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År 2009 ansåg knappt hälften av de lärare som ville byta yrke detta. Lärare
som huvudsakligen undervisar i grundskolans årskurs 1–3 har i något lägre
utsträckning än lärare i årskurs 7–9 övervägt att byta yrke.

Föräldrar om barnens trivsel
Nio av tio föräldrar känner att läraren bryr sig om och respekterar deras barn.
Nästan en av tio känner att påståendet stämmer dåligt. Totalt är ungefär
90 procent som helhet nöjda med barnets skola medan 10 procent uppger
att de inte är det. Det finns inga signifikanta skillnader mellan föräldrar till
barn i grundskolan och i gymnasieskolan.

56  attityder till SKOLAN 2012

5

Skolans miljö
för lärande

5. Skolans miljö för lärande
Lärarna upplever i större utsträckning än eleverna att det finns arbetsro på
lektionerna och att det är en trevlig och positiv stämning. Eleverna är även
mer störda av hög ljudnivå på lektionerna än lärarna. Över hälften av de äldre
eleverna tycker att de flesta eller alla lärare är bra på att skapa arbetsro. Nästan
var femte anser att inga eller några få lärare klarar detta.
Åtta av tio föräldrar är nöjda med normer och regler på skolan, medan en
lägre andel är nöjda med skolans sociala miljö på till exempel lektioner och
raster.
Det lärarna framför allt tycker att deras skola lyckas med är att ge eleverna
goda ämneskunskaper. Åtta av tio lärare menar att deras skola i ganska eller
mycket stor utsträckning lyckas med detta.
Trots att en majoritet av lärarna är nöjda med den egna skolans kunskapsförmedling är det många som är missnöjda med elevernas förkunskaper. Bara
fyra av tio lärare tycker att eleverna har ganska eller mycket bra förkunskaper,
medan tre av tio anser att elevernas förkunskaper är ganska eller mycket dåliga.
Jämfört med 2009 tycker fler lärare i grundskolans årskurs 7–9 och i gym
nasieskolan att elevernas förkunskaper är ganska eller mycket dåliga. Ökningen
är speciellt stor (17 procentenheter) bland lärarna på gymnasieskolans studie
inriktade program.
Föräldrarna tycker att det är viktigast att eleverna får goda kunskaper och
färdigheter i först och främst svenska, engelska och matematik. Ämnen som
musik, bild och slöjd anses mindre viktiga.
Mer än åtta av tio av både de yngre och äldre eleverna tycker att deras klass
är lagom stor. Svaren är oförändrade jämfört med 2009. Sex av tio lärare anser
att den klass eller undervisningsgrupp de oftast undervisar i är lagom stor,
medan nästan fyra av tio lärare tycker att gruppen är för stor. Gymnasielärare
på studieinriktade program är mer missnöjda med undervisningsgruppernas
storlek än lärare på yrkesinriktade program, och lärare i stora skolor anser
oftare att undervisningsgruppen är för stor.
Även de flesta av föräldrarna (65 procent) uppger att de tycker klassen är
lagom stor. Andelen föräldrar som anser att klasserna är för stora har minskat
sedan 2003, från drygt 40 till drygt 30 procent.

Elever om arbetsro på lektionerna
Var fjärde elev i årskurs 4–6 tycker att det nästan alltid eller alltid är lugnt på
lektionerna, vilket är en liten ökning jämfört med 2009. Andelen elever som
anser att det ibland är lugnt på lektionerna har varit stabil över en längre tid,
knappt sex av tio elever anser detta. 3 procent av eleverna uppger att det aldrig
är lugnt på lektionerna och 14 procent att det sällan är det.
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Drygt var tredje av de yngre eleverna svarar att de nästan alltid eller alltid
har arbetsro på lektionerna, samtidigt som 9 procent uppger att de sällan har
det och 2 procent att det aldrig händer. Resultatet är oförändrat jämfört med
2009.
Av de äldre eleverna svarar drygt sex av tio att de har arbetsro på de flesta
lektionerna, men samtidigt är det 15 procent som anser att de har det på några
få eller nästan inga lektioner. Resultatet var desamma 2009.
Bland de yngre eleverna tycker ungefär var tionde att de nästan alltid eller
alltid blir störda av andra elever på lektionerna. Lika många uppger att de
aldrig blir det. Samma resultat konstaterades 2009.
Av de äldre eleverna svarar nästan var tredje att de känner sig störda i sitt
arbete av andra elever på de flesta eller alla lektioner. Andelen elever som
känner sig störda av andra elever på de flesta eller alla lektioner har ökat med
9 procentenheter sedan 2009.
Nästan åtta av tio av de äldre eleverna upplever att det är en trevlig och
positiv stämning på de flesta lektionerna. 7 procent av eleverna svarar att stämningen är positiv på några få eller nästan inga lektioner. Svarsmönstret var detsamma 2009.
22 procent av de äldre eleverna uppger att de blir störda av hög ljudnivå
under de flesta eller alla lektioner. Samtidigt är det nästan 60 procent som svarar
att de störs på några få eller nästan inga lektioner. Resultaten har försämrats
jämfört med 2009, då 70 procent av eleverna svarade att de störs på några få
eller nästan inga lektioner.
Tabell 5.1 Andel elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan samt lärare
i procent, som svarat på frågor om hur det är på lektionerna.

Lärare

Gymn

Några få/
nästan inga
lektioner
Åk 7–9

Lärare

Gymn

Ungefär
h
 älften av
lektionerna
Åk 7–9

Lärare

Gymn

Åk 7–9

Nästan alla/
de flesta
lektioner

Är det en trevlig och positiv stämning?

74

81

92

19

12

6

7

7

2

Finns det arbetsro?*

62

63

83

27

24

14

11

12

3

Känner du dig störd i ditt arbete av andra
elever?

29

32

-

19

16

-

50

52

-

Är det en störande hög ljudnivå under
lektionerna?

23

22

9

23

18

14

54

59

78

* I enkäten för eleverna är frågan formulerad: ”Tycker du att du har arbetsro?”

attityder till SKOLAN 2012  59

De äldre eleverna besvarade också en fråga om hur många av deras lärare
som är bra på att skapa arbetsro. Över hälften av de äldre eleverna tycker att
de flesta eller alla lärare är bra på att skapa arbetsro. 15 procent tycker att bara
några få lärare är bra på detta och 3 procent att inga lärare klarar det.

Lärare om arbetsro på lektionerna
Lärarna ger en mer positiv bild av klassrumsmiljön än eleverna, då drygt nio av
tio anser att det är en god stämning på de flesta eller nästan alla av deras lektioner och drygt åtta av tio bedömer att det finns arbetsro. Svarsmönstret var detsamma 2009.
Fler lärare i årskurs 1–3 anser att det är en trevlig och positiv stämning på
deras lektioner än övriga lärare (97 procent). 2 procent av lärarna anser att det
på bara några få eller nästan inga lektioner är en trevlig och positiv stämning.
Lärare som arbetat länge i yrket är mest nöjda med arbetsron på lektionerna.
Av lärarna som undervisat 26 år eller mer anser hälften att det är arbetsro på
nästan alla deras lektioner, medan under en tredjedel av lärare med 10 år e ller
mindre i yrket anser detsamma. 3 procent av lärarna anser att det finns
arbetsro på några få eller nästan inga lektioner.
Åtta av tio lärare anser att det är en störande ljudnivå på några få eller nästan
inga av deras lektioner. En av tio lärare anser samtidigt att det är störande hög
ljudnivå på de flesta eller nästan alla av deras lektioner. Resultatet var detsamma
i undersökningen 2009.

Föräldrar om skolans sociala miljö
Sju av tio föräldrar är ganska eller mycket nöjda med skolans sociala miljö på
lektioner och raster. Knappt var femte förälder är mycket nöjd, och drygt var
tionde förälder är ganska eller mycket missnöjd. Föräldrar som har barn i fristående grundskolor är mer nöjda med skolans sociala miljö på lektioner och
raster än föräldrar med barn i kommunala skolor. Det finns inga skillnader
mellan föräldrar som har barn i grundskolan eller i gymnasieskolan.
Hälften av föräldrarna anser att den sociala skolmiljön på lektioner och raster var ganska eller mycket bra, medan en femtedel anser att den är ganska eller
mycket dålig.21
Åtta av tio föräldrar svarar att de är ganska eller mycket nöjda med normer
och regler på barnets skola, medan en av tio är ganska eller mycket missnöjd.
Föräldrar med barn i årskurs 1–3 är nöjdare med normer och regler än föräldrar med barn i högre årskurser. År 2003 ansåg sju av tio föräldrar att normer
21 Frågan om skolans sociala miljö på lektioner och raster ställdes 2003, men då med en annan
svarsskala.
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och regler på barnets skola var ganska eller mycket bra, och en av tio att de var
ganska eller mycket dåliga.22

Lärare om att ge elever goda kunskaper
Åtta av tio lärare anser att den egna skolan ganska eller mycket bra lyckas ge
eleverna goda ämneskunskaper, och av dessa anser 15 procent att skolan lyckas
i mycket stor utsträckning. Resultaten var desamma 2009. Andelen lärare som
anser att skolan lyckas ge eleverna goda ämneskunskaper i ganska eller mycket
hög utsträckning är högre i grundskolan (82 procent) än i gymnasieskolan
(73 procent). Den här skillnaden mellan skolformerna fanns inte 2009.
Lärarna är mindre nöjda med skolans kunskapsförmedling. Fyra av tio lärare
anser att elevernas förkunskaper är ganska eller mycket bra, medan tre av tio
anser att de är ganska eller mycket dåliga. Ju äldre elever lärarna undervisar,
desto mindre nöjda är de med elevernas förkunskaper. I grundskolans årskurs
1–3 anser 61 procent att elevernas förkunskaper är ganska eller mycket bra
jämfört med 33 procent av lärarna som undervisar i årskurs 7–9. I gymnasieskolan anser över hälften av lärarna att elevernas förkunskaper är ganska eller
mycket dåliga. Det här innebär en försämring jämfört med 2009, då fyra av tio
gymnasielärare ansåg detta. Förändringen är störst (17 procentenheter) bland
lärarna på gymnasieskolans studieinriktade program.
Tabell 5.2 ”Vad tycker du om följande förutsättningar för din undervisning –
elevernas förkunskaper?” Andel lärare i procent som svarat ganska eller
mycket bra respektive ganska eller mycket dåligt. Fördelat på skolform, årskurs och typ av gymnasieprogram.
Ganska bra eller
mycket bra

Ganska dåligt eller
mycket dåligt

Lärare årskurs 1–3

61

13

Lärare årskurs 4–6

52

17

Lärare årskurs 7–9

33

34

Lärare gymn. studieinriktat

19

52

Lärare gymn. yrkesinriktat

12

62

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

22 Frågan om normer och regler ställdes 2003, men med en annan svarsskala.
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Föräldrar om betydelsen av ämneskunskaper
Så gott som alla föräldrar anser att kunskaper och färdigheter i svenska, engelska
och matematik är mycket viktiga. Att kunskaper i musik, bild och slöjd är
mycket viktiga anser däremot mindre än en tredjedel av föräldrarna.
Fler föräldrar anser att kunskaper i naturvetenskapliga ämnen (biologi,
fysik, kemi, naturkunskap) och teknik är mycket viktiga år 2012 jämfört med
2003. Andelen har ökat från 72 till 82 procent. Åtta av tio anser att de samhällsorienterade ämnena (geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap) är mycket viktiga.
Det finns inga skillnader mellan högskoleutbildade föräldrar och gymnasieeller grundskoleutbildade föräldrar i hur viktiga de anser att de olika ämnena
är, förutom när det gäller kunskaper i andra språk och hem- och konsumentkunskap. Högskoleutbildade föräldrar anser i större utsträckning än gymnasieutbildade och grundskoleutbildade föräldrar att kunskaper i andra språk (till
exempel tyska, franska, spanska) är mycket viktiga. Föräldrar med grundskola
eller gymnasieskola som högsta utbildning anser däremot oftare att hem- och
konsumentkunskap är mycket viktigt.
Tabell 5.3 ”Hur viktigt tycker du att det är att eleverna uppnår goda kunskaper och färdigheter i dessa ämnen?” Andel föräldrar som åren 2003 och
2012 svarat absolut nödvändigt eller mycket viktigt.
2003

2012

Svenska

98

97

Engelska

95

96

Matematik

92

95

Samhällsorienterande ämnen (geografi, historia,
religionskunskap, samhällskunskap)

41–80*

82

Naturvetenskapliga ämnen (biologi, fysik, kemi,
naturkunskap) och teknik

72

82

Idrott och hälsa

78

73

Andra språk (t.ex. tyska, franska, spanska)

47

48

Hem- och konsumentkunskap

44**

46

Musik, bild

44**

31

Slöjd

44**

30

* År 2003 ställdes skilda frågor för samhällskunskap (80 procent ansåg att kunskaper
i ämnet var absolut nödvändiga eller mycket viktiga), historia (61 procent ansåg att kunskaper
i ämnet var absolut nödvändiga eller mycket viktiga) och religionskunskap (41 procent ansåg
att kunskaper i ämnet var absolut nödvändiga eller mycket viktiga), medan det inte ställdes
någon särskild fråga om geografi.
**År 2003 ingick musik, bild, slöjd och hemkunskap i samma fråga.
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Uppfattningen om klasstorlek
När det gäller storleken på undervisningsgruppen har eleverna fått uppge vad
de tycker om sin klass utifrån om den är för stor, lagom eller för liten. Mer än
åtta av tio av både de yngre och de äldre eleverna tycker att deras klass är lagom
stor. Svaren är oförändrade jämfört med 2009.
En av tio av de yngre eleverna svarar att klassen är för stor och 5 procent
tycker att deras klass är för liten. Av de äldre eleverna anser 2 procent att klassen är för liten, medan 15 procent svarar att den är för stor. På gymnasie
skolans studieförberedande program uppger två av tio elever att klassen är för
stor, medan motsvarande uppgift för de yrkesförberedande programmen är en
av tio.
Sex av tio lärare i både grundskolan och gymnasieskolan anser att storleken
på klasserna/undervisningsgrupperna generellt är ganska eller mycket bra.
Lärare i skolor med mindre än 200 elever anser oftare att storleken på undervisningsgrupperna är ganska eller mycket bra än lärare i skolor med fler än
200 elever. Lärare på gymnasieskolans yrkesinriktade program anser oftare att
klasstorleken är ganska eller mycket bra än lärare på studieinriktade program.
Lärare i grundskolor med fristående huvudman är också nöjdare än lärare med
kommunal huvudman (73 respektive 59 procent), medan motsvarande skillnad
inte uppmätts mellan huvudmän för gymnasieskolor. En fjärdedel av lärarna
anser att storleken på undervisningsgrupperna är ganska eller mycket dålig.
Sex av tio lärare anser att den klass eller undervisningsgrupp de oftast
undervisar i är lagom stor, en minskning jämfört med 2009, då andelen var
67 procent. Nästan fyra av tio lärare tycker att gruppen är för stor, 2 procent
att den är för liten. Fler gymnasielärare på studieinriktade program anser att
klassen de oftast undervisar i är allt för stor än lärare på yrkesinriktade program (47 respektive 32 procent). Av lärare i skolor med 500 elever eller mer
anser nästan hälften att undervisningsgruppen de oftast undervisar i är för stor,
medan en fjärdedel av lärarna i skolor med mindre än 200 elever anser det.
De flesta föräldrarna (65 procent) uppger att de tycker klassen som deras
barn oftast är i är lagom stor. Nästan var tredje förälder upplever att klassen är
för stor. Föräldrar till barn i grundskolan anser oftare än föräldrar till barn i
gymnasieskolan att klassen är för stor. Det är också vanligare att föräldrar till
barn i skolor med kommunal huvudman anser att klassen är för stor än föräldrar till barn i fristående skolor. Svenskfödda föräldrar tycker överlag också
oftare än utlandsfödda att klassen är för stor.
Andelen föräldrar som anser att klasserna är för stora har minskat sedan
2003, från drygt 40 till drygt 30 procent.
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6

Nytta av studierna
och förväntningar

6. Nytta av studierna och förväntningar
Åtta av tio av de äldre eleverna anser att de får veta i de flesta eller alla ämnen
vad som är bestämt i kursplanen/ämnesplanen att de ska lära sig i grund- och
gymnasieskolan. Sju av tio elever i årskurs 8–9 och i gymnasieskolan tycker att
de får tydligt reda på vad som krävs för att få olika betyg i alla eller de flesta
ämnen. Andelen elever som upplever att de tydligt får reda på vad som krävs
för olika betyg i de flesta eller alla ämnen har minskat sedan 2009.
Åtta av tio elever i årskurs 4–6 anser att kraven från lärare och föräldrar är
lagom höga. Fler flickor än pojkar tycker att de ställer för höga krav på sig
själva. Till skillnad från pojkarna har andelen flickor med för höga krav på sig
själva kontinuerligt ökat mellan und ersökningarna 2003 och 2012.
Bland de äldre eleverna svarar nästan åtta av tio att de tycker att kraven
i skolan är lagom. Nästan 20 procent anser att kraven i skolan är för höga.
Andelen elever som anser att kraven är för höga har ökat sedan 2009, då ungefär var tionde elev ansåg detta. År 2012 är andelen flickor och pojkar som
anser att kraven i skolan är för höga i stort sett lika både i grundskolans årskurs
7–9 och i gymnasieskolan. År 2009 ansåg fler flickor än pojkar i gymnasieskolan att kraven var för höga (15 respektive 7 procent).
Andelen elever som känner sig stressade ökar med åldern. Av eleverna i årskurs 4–6 svarar 14 procent att de känner sig stressade i skolan minst en gång
i veckan. En tredjedel av de äldre eleverna känner sig oftast eller alltid stressade
i skolan. Andelarna är oförändrade jämfört med tidigare attitydundersökningar. Eleverna på gymnasieskolan är mer stressade än eleverna i grundskolan
(38 procent respektive 26 procent).
Bland äldre elever är flickor i större utsträckning än pojkar stressade. Detta
mönster finns även i tidigare attitydundersökningar. I gymnasieskolan känner
sig 48 procent av flickorna alltid eller oftast stressade i skolan jämfört med
27 procent av pojkarna. Flickor i gymnasieskolan är de som upplever sig som
mest stressade, men jämfört med 2009 är pojkarna mer stressade än tidigare.
Av lärarna uppger 55 procent att de oftast eller alltid känner sig stressade
i skolan. Lärarna i grundskolan upplever sig mer stressade än de i gymnasie
skolan. Andelen lärare som känner sig stressade har ökat med 10 procentenheter
jämfört med 2009. Åtta av tio av dessa lärare anser att administrativt arbete
och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling skapar stress. Över två
tredjedelar anser att för lite tid att planera undervisningen och det faktum att
många elever behöver extra hjälp och stöd skapar stress.
Hälften av de äldre eleverna anser att skolan ger dem lust att lära sig mer.
Tre av fyra tror att de kommer att få nytta av vad de lärt sig i skolan. Andelen
elever som tror att de kommer att få nytta av vad de lärt sig har minskat något
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sedan 2009. Samtidigt har andelen elever som tror att de kommer att läsa
vidare på universitet eller högskola ökat något sedan undersökningen 2009.
Fyra av tio föräldrar anser att skolan lyckas väcka intresse för fortsatt
lärande. Knappt hälften av föräldrarna anser att skolan i ganska eller mycket
stor utsträckning lyckas uppmuntra elevernas nyfikenhet och förmåga att ta
egna initiativ. När det gäller vad barnet får lära sig i skolan är 84 procent av
föräldrarna ganska eller mycket nöjda.
Sju av tio lärare anser att skolan lyckas ge eleverna kunskaper som förbe
reder för fortsatta studier. På gymnasieskolans studieinriktade program anser
75 procent av lärarna detta, vilket är en minskning jämfört 2009 då 89 procent ansåg det.
Av föräldrarna är det drygt hälften som anser att skolan lyckas ge eleverna
kunskaper och färdigheter som förbereder för fortsatta studier. Andelen som
anser att skolan lyckas ge eleverna kunskaper och färdigheter som förbereder
för arbetsmarknaden är lägre (35 procent).

Elever om kraven och vad som förväntas av dem
Åtta av tio elever i årskurs 4–6 anser att kraven från lärare och föräldrar är
lagom höga. Ungefär var tionde elev upplever att kraven är för höga och 3 procent tycker att kraven är för låga. På frågan om vilka krav eleverna ställer på sig
själva menar ungefär sex av tio att de ställer lagom höga krav på sig själva. Var
femte elev anser att de ställer för höga krav på sig själva, medan knappt var
tionde anser att de ställer för låga krav på sig själva. Flickorna tycker i större
utsträckning än pojkar att de ställer för höga krav på sig själva. Till skillnad
från pojkarna har andelen flickor som tycker att de ställer för höga krav på sig
själva kontinuerligt ökat mellan undersökningarna 2003 och 2012. År 2003
ansåg 16 procent av flickorna att de ställde för höga krav på sig själva jämfört
med 26 procent 2012.
Bland de äldre eleverna är det 77 procent som tycker att kraven i skolan
är lagom, medan 5 procent anser att de är för låga. Närmare var femte elev
(18 procent) anser att kraven i skolan är för höga. Andelen elever som anser att
kraven är för höga har ökat sedan 2009, då ungefär var tionde elev ansåg detta.
Andelen pojkar som anser att kraven är för höga har ökat från 8 procent 2009
till 19 procent 2012. År 2012 är andelen flickor och pojkar som anser att kraven i skolan är för höga i stort sett lika både i grundskolans årskurs 7–9 och
i gymnasieskolan. Tidigare (år 2009) ansåg fler flickor än pojkar i gymnasieskolan (15 respektive 7 procent) att kraven var för höga.
Åtta av tio av de äldre eleverna anser att de får veta i de flesta eller alla
ämnen vad som är bestämt i kursplanen/ämnesplanen att de ska lära sig
i grund- och gymnasieskolan. Andelen elever i gymnasieskolan som anser att

attityder till SKOLAN 2012  67

de får reda på detta i de flesta eller alla ämnen är något lägre jämfört med 2009.
Då ansåg 88 procent av gymnasieeleverna det jämfört med 81 procent 2012.
Tabell 6.1 ”Får du veta vad som är bestämt i kursplanen/ämnesplanen att
du ska lära dig?” Andel äldre elever i procent, fördelat på skolform.
Åk 7–9

Gymn

Totalt

I alla eller de flesta ämnen

78

81

79

I ungefär hälften av ämnena

10

13

11

I några få ämnen

8

5

6

Inte i något ämne

1

1

1

Andel som svarat vet inte redovisas inte.

Sju av tio elever i årskurs 8–9 och i gymnasieskolan tycker att de tydligt får
reda på vad som krävs för att få olika betyg i de flesta eller alla ämnen. Fler
elever i skolor med fristående huvudmän svarade att de får reda på detta i de
flesta eller alla ämnen jämfört med elever i kommunala skolor. Var tionde elev
ansåg att de får reda på detta bara i några få eller inte i något ämne. Andelen
elever som upplever att de tydligt får reda på vad som krävs för olika betyg i de
flesta eller alla ämnen har minskat sedan 2009.23
Tabell 6.2 ”Får du tydligt reda på vad som krävs för att få olika betyg?”
Andel äldre elever i procent, fördelat på skolform.
Åk 8–9

Gymn

Totalt

I de flesta eller alla ämnen

68

72

71

I ungefär hälften av ämnena

20

17

18

I några få ämnen

8

9

9

Inte i något ämne

3

2

2

Andel som svarat vet inte redovisas inte.

Elever om stress
Av eleverna i årskurs 4–6 svarar 14 procent att de känner sig stressade i skolan
varje dag eller en till flera gånger i veckan. Andelen är i princip oförändrad
jämfört med tidigare attitydundersökningar. Däremot har andelen yngre elever
som sällan eller aldrig känner sig stressade ökat sedan 2003. Det finns likt tidi23 I 2012 års undersökning ingår inte elever i årskurs 7 i denna fråga, vilket de gjorde i undersökningen 2009. Om eleverna i årskurs 7 utesluts från undersökningen 2009 kvarstår skillnaderna mellan undersökningarna. I undersökningen 2009 svarade 84 procent av eleverna i
årskurs 7, 8 och 9 att de tydligt får reda på vad som krävs för olika betyg i alla eller de flesta
ämnen. Motsvarande andel för elever i årskurs 8 och 9 i 2009 års undersökning var 87 procent
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gare attitydundersökningar ingen könsskillnad bland de yngre elever som känner sig stressade minst en gång i veckan. En del av de yngre eleverna har svårt
att besvara stressfrågorna, förhållandevis många har svarat vet inte.
Tabell 6.3 ”Hur ofta känner du dig stressad i skolan?” Andel elever
i årskurs 4–6 i procent år 2003–2012.

Varje dag

En eller
flera ggr
i veckan

En eller
flera ggr
i månaden

Mer sällan

Aldrig

2003

4

13

28

25

21

8

2006

3

12

16

35

23

11

2009

3

10

20

35

23

9

2012

3

11

17

33

27

8

Vet inte

Av de yngre eleverna känner sig nästan var fjärde stressad av läxor, läxförhör
eller prov varje dag eller en till flera gånger i veckan.
Det finns inga könsskillnader för stress som beror på läxor, för lite tid mellan
lektionerna eller fritidsintressen/fritidsaktiviteter bland de yngre eleverna. Där
emot är 26 procent av flickorna stressade på grund av läxförhör eller prov en
eller flera gånger i veckan, jämfört med 19 procent bland pojkarna. Elever med
utländsk bakgrund uppger precis som 2009 oftare att de aldrig är stressade
över läxor än elever med svensk bakgrund (32 respektive 23 procent).
Tabell 6.4 Andel elever i årskurs 4–6 i procent som svarat på hur ofta de
känner sig stressade på grund av ...

Varje dag

En eller
flera ggr
i veckan

En eller
flera ggr
i månaden

Mer sällan

Aldrig

Vet inte

Läxor

5

18

18

29

25

4

Läxförhör eller
prov

6

17

19

32

22

4

För lite tid mellan
lektionerna

5

9

7

20

50

10

Fritidsintressen/
fritidsaktiviteter

3

10

5

17

56

7

En tredjedel av de äldre eleverna känner sig oftast eller alltid stressade i skolan.
Eleverna i gymnasieskolan svarar i högre utsträckning att de är stressade än
eleverna i åk 7–9 (38 respektive 26 procent).
Resultaten visar precis som tidigare attitydundersökningar att flickor i större
utsträckning än pojkar känner sig stressade. I gymnasieskolan känner sig
48 procent av flickorna jämfört med 27 procent av pojkarna oftast eller alltid
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stressade i skolan, medan 35 procent av pojkarna och 19 procent av flickorna
uppger att de sällan eller aldrig känner sig stressade i skolan.
På gymnasieskolans yrkesinriktade program är andelen elever som sällan
eller aldrig känner sig stressade högre (36 procent) än på de studieförberedande
programmen (19 procent).
Med undantag för 2006 är andelen elever i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan
som oftast eller alltid känner sig stressade i skolan oförändrad sedan 2000.
Tabell 6.5 Andel äldre elever i procent som år 2000–2012 svarat att de
oftast eller alltid känner sig stressade i skolan. Totalt och fördelat på
skolform och kön.
Totalt

Elever i årskurs 7–9

Gymnasieelever

Totalt

Flickor

Pojkar

Totalt

Flickor

Pojkar

2000

35

29

34

25

41

55

27

2003

34

31

43

19

36

51

23

2006

28

23

33

15

33

46

21

2009

32

27

36

19

36

50

21

2012

33

26

30

23

38

48

27

Den vanligaste orsaken till stress bland eleverna i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan är läxor och hemuppgifter. Hälften av eleverna svarar att de känner sig
stressade av detta varje dag eller minst en gång i veckan. När det gäller prov
och egna krav och förväntningar på skolarbetet är det fyra av tio som känner
sig stressade över detta en gång i veckan eller oftare.
Bland de äldre eleverna är det vanligare att elever i årskurs 7–9 än i gymnasieskolan känner sig stressade minst en gång i veckan på grund av för lite tid
mellan lektionerna (27 respektive 18 procent).
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Tabell 6.6 Andel elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan i procent om h
 ur
ofta de känner sig stressade på grund av ...

Varje dag

Minst
en gång
i veckan

Minst
en gång
i månaden

Mer sällan

Aldrig

Läxor/hemuppgifter

12

37

23

18

9

Prov

10

29

29

22

10

Betyg

14

20

19

29

16

För lite tid mellan
lektionerna

7

15

12

25

39

Egna krav och förväntningar när det gäller skolarbetet/skolprestationer

13

25

21

21

18

Krav och förväntningar
från föräldrar när det
gäller skolarbetet/skolprestationer

7

13

18

24

35

Fritidsaktiviteter/
fritidsintressen

7

16

16

23

36

Andel som svarat vet inte redovisas inte.

Det finns tydliga könsskillnader. Det är vanligare att flickor känner sig stressade än pojkar när det gäller läxor/hemuppgifter, egna krav, prov och betyg.
Flickorna i gymnasieskolan är de som upplever sig som mest stressade. Men
det som är tydligt i 2012 års undersökning jämfört med 2009 är att pojkarna
upplever sig mer stressade än tidigare. Främst gäller detta pojkarna i gymnasieskolan som blivit påtagligt mer stressade för prov, betyg och både egna och
föräldrars krav och förväntningar på skolarbetet. Däremot uppger fortfarande
pojkarna i betydligt lägre utsträckning att de är stressade jämfört med flickorna.
När det gäller de fyra områden där flest uppger att de känner stress utmärker
sig betygen som det område där eleverna upplever en ökad stress jämfört med
2009. Totalt svarade då 27 procent att de en gång i veckan eller oftare kände
stress inför betygen jämfört med 34 procent 2012.
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Diagram 6.1 Andel elever i procent som svarat att de varje dag eller minst
en gång i veckan känner sig stressade på grund av olika faktorer 2009 och
2012. Fördelat på skolform och kön.
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Elever med utländsk bakgrund är generellt inte mer stressade än elever med
svensk bakgrund, men fler känner sig stressade med anledning av betyg och
förväntningar från föräldrar.
Elever som går studieförberedande program i gymnasieskolan är mer stressade på grund av läxor och hemuppgifter, prov samt egna krav och förväntningar på skolarbetet/skolprestationer än elever i yrkesförberedande program.

Lärare om stress
Av lärarna uppger 15 procent att de alltid känner sig stressade i skolan och
ytterligare 40 procent tycker att de oftast gör det. Lärarna i grundskolan är mer
stressade än de i gymnasieskolan (59 respektive 47 procent uppger att de oftast
eller alltid känner stress i skolan). Andelen lärare som känner sig stressade har
ökat med 10 procentenheter jämfört med 2009.
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Tabell 6.7 Andel lärare i procent som 2003–2012 svarat att de oftast eller
alltid känner sig stressade i skolan. Totalt och fördelat på kön och skolform.
Totalt

Kvinnor

Män

Grund
skolan

Gymnasieskolan

2003

47

51

39

49

41

2006

40

44

32

42

34

2009

45

50

34

48

36

2012

55

60

45

59

47

I likhet med eleverna har även de lärare som känner sig stressade i skolan angett
vad de känner sig stressade av. Åtta av tio av dessa lärare anser att administrativt arbete och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling skapar stress.
Över två tredjedelar anser att för lite tid att planera undervisningen och det
faktum att många elever behöver extra hjälp och stöd skapar stress. Drygt hälften känner sig också stressade över möten, konferenser och planeringsdagar
samt av bedömning och betygssättning.
Tabell 6.8 Andel lärare i procent 2006–2012 som känner sig stressade av
följande anledningar.
2006

2009

2012

För lite tid att planera undervisningen

50

57

68

Många elever behöver extra hjälp och stöd

61

67

66

Administrativt arbete

54

66

79

Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling

55

65

76

Bedömning och ev. betygssättning

26

39

52

Möten, konferenser och planeringsdagar

54

56

55

För lite tid mellan lektioner

38

41

37

När det gäller följande orsaker till stress anger grundskollärare i högre omfattning än gymnasielärare att de är stressade:
• dokumentation av elevernas kunskapsutveckling (83 respektive 62 procent)
• för lite tid att planera undervisningen (72 respektive 61 procent)
• många elever som behöver extra hjälp och stöd (71 respektive 54 procent)
• bedömning och eventuell betygssättning (56 respektive 43 procent)
• för lite tid mellan lektioner (40 respektive 31 procent).
Lärare med kortare yrkeserfarenhet känner sig i högre grad stressade på grund
av för lite tid för planering av undervisning än lärare med lång yrkeserfarenhet.
Lärarna här även haft möjlighet att fylla i annat som orsak till stressen i skolan och 16 procent har fyllt i detta svarsalternativ. Bland de öppna svaren är
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det många som är återkommande, som att väldigt många arbetsuppgifter gör
att tiden inte räcker till, till exempel ökad administration, dokumentation och
konflikthantering. I svaren nämns också brister hos skolledningen, vilka gör att
lärarna får svårt att prioritera, planeringen är kortsiktig och lärare blir ålagda
arbetsuppgifter de upplever att de egentligen inte har. Ett annat vanligt stressmoment är teknik som inte fungerar.

Äldre elever om nyttan med studier och lusten att lära
Tre fjärdedelar av de äldre eleverna tror att de kommer att få ganska eller väldigt mycket nytta av vad de lär sig i skolan, men en av tio tror sig få ganska
eller väldigt lite nytta av vad de lär sig i skolan. År 2009 var det åtta av tio
elever som trodde att de skulle få ganska eller väldigt mycket nytta av det de lär
sig i skolan. Andelen har varit relativt oförändrad sedan 1997.
En större andel elever anser att skolan lyckas med kunskapsförmedlingen
än med att väcka deras lust att lära mer. Hälften av eleverna i årskurs 7–9 och
i gymnasieskolan anser att skolan i ganska eller väldigt stor utsträckning ger
dem lust att lära mer. Två av tio anser däremot att skolan i ganska eller väldigt
liten utsträckning ger dem lust att lära mer. År 2009 ansåg sex av tio elever att
skolan i ganska eller väldigt stor utsträckning ger dem lust att lära mer, medan
andelen som ansåg att skolan i ganska eller väldigt liten utsträckning ger dem
lust att lära mer varit konstant mellan åren.
Det är något vanligare att flickor tycker att skolan ger dem lust att lära mer.
Sex av tio flickor anser att skolan i ganska eller väldigt stor utsträckning ger
dem lust att lära mer, medan hälften av pojkarna är av samma åsikt.
Tabell 6.9 Andel elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan i procent om
nyttan med studier m.m.
Väldigt
mycket

Ganska
mycket

Ganska
lite

Väldigt
lite/
inte alls

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

32

42

8

2

Ger skolan dig lust att lära
dig mer?

17

35

13

9

Andel som svarat varken mycket eller lite och vet inte redovisas inte.
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Äldre elevers syn på om de kommer att läsa vidare
på universitet eller högskola
De flesta av de äldre eleverna (80 procent) svarar att de absolut eller troligtvis
kommer att läsa vidare på universitet eller högskola i framtiden. År 2009 ansåg
75 procent detta. I likhet med resultaten från de tidigare undersökningarna är
det vanligare att flickor än pojkar svarar att de kommer att läsa vidare vid universitet eller högskola i framtiden (85 respektive 74 procent).
Elever med utländsk bakgrund svarar i högre utsträckning än elever med
svensk bakgrund att de absolut eller troligtvis kommer att läsa vidare på universitet eller högskola (86 respektive 78 procent). Elever vars föräldrar har
gymnasieutbildning tror i högre utsträckning att de inte kommer att läsa
vidare på universitet eller högskola jämfört med de elever vars föräldrar har
högst grundskoleutbildning och föräldrar med högskoleutbildning.
Bland gymnasieeleverna anger nio av tio på studieinriktade program att de
absolut eller troligtvis kommer att läsa vidare på högskola eller universitet,
medan sex av tio elever på yrkesinriktade program anger det.

Lärare om elevers fortsatta lärande
Sex av tio lärare tycker att deras skola lyckas väcka elevernas intresse för fortsatt
lärande, en andel som är oförändrad jämfört med 2009. Lärare som undervisar
i lägre årskurser upplever att skolan lyckas bättre än de som undervisar äldre
elever. Lärarna i grundskolans årskurs 1–6 och vid studieinriktade gymnasieprogram är de som i störst utsträckning (sju av tio respektive sex av tio) anser
att deras skola i ganska eller mycket stor utsträckning lyckas väcka elevernas
intresse för fortsatt lärande. Bland lärarna på yrkesinriktade program anser fyra
av tio detta.
Var fjärde lärare i både grund- och gymnasieskolan anser att skolan i varken
stor eller liten utsträckning lyckas väcka elevernas intresse för fortsatt lärande.
Omkring 5 procent menar att deras skola bara i liten utsträckning lyckas intressera eleverna och en lika stor andel vet inte. Resultatet för denna fråga är i
huvudsak oförändrat sedan 2006 då frågan först ställdes med denna formulering.
Sju av tio lärare anser att den egna skolan lyckas ge eleverna kunskaper som
förbereder för fortsatta studier, även denna nivå är oförändrad jämfört med
undersökningen 2009 (72 procent). Lärarna som huvudsakligen undervisar
i årskurs 7–9 och på studieinriktade program är mest positiva: tre fjärdedelar
av dem anser att deras skola lyckas med detta. Motsvarande andel för lärare på
yrkesinriktade program är 52 procent. Jämfört med 2009 har andelen lärare
som anser att skolan lyckas ge eleverna kunskaper som förbereder för fortsatta
studier minskat bland gymnasielärarna på studieinriktat program (från 89 procent 2009 till 75 procent 2012).
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I grundskolan är andelen lärare med fristående huvudman som anser att
deras skola ger eleverna kunskaper som förbereder för fortsatta studier högre
än för lärare med kommunal huvudman (84 respektive 70 procent). Mot
svarande skillnad mellan fristående och kommunala huvudmän finns inte
bland lärare i gymnasieskolan.
Fyra av tio lärare tycker att deras skola lyckas förbereda eleverna för arbetsmarknaden precis som i undersökningen 2009. Lärare på gymnasieskolans
yrkesinriktade program anser i större utsträckning än lärare på studieinriktade
program att deras skola lyckas ganska eller mycket bra med att förbereda eleverna
för arbetsmarknaden (80 respektive 50 procent).
Diagram 6.2 ”I vilken utsträckning anser du att din skola lyckas med
följande …?” Andel lärare i procent som svarat att deras skola lyckas
i ganska eller mycket stor utsträckning. Fördelat på skolform, årskurs
och typ av gymnasieprogram.
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Föräldrar om lärandet och läxor
Fyra av tio föräldrar anser att skolan i ganska eller mycket hög utsträckning
lyckas väcka intresse för fortsatt lärande, medan tre av tio ansåg detta 2003.
Av föräldrar födda utomlands anser sex av tio att skolan i ganska eller mycket
hög utsträckning lyckas väcka intresse för fortsatt lärande, medan fyra av tio
föräldrar födda i Sverige anser det.
Knappt hälften av föräldrarna anser att skolan i ganska eller mycket stor
utsträckning lyckas uppmuntra elevernas nyfikenhet och förmåga att ta egna
initiativ. Av föräldrar som är födda utomlands anser nästan sex av tio detta.
År 2003 ansåg fyra av tio föräldrar att skolan i ganska eller mycket stor utsträckning lyckas uppmuntra elevernas nyfikenhet och förmåga att ta egna initiativ.
När det gäller vad barnet får lära sig i skolan är 34 procent av föräldrarna
mycket nöjda och 50 procent ganska nöjda. Utlandsfödda föräldrar uppger
i högre utsträckning att de är mycket nöjda, och föräldrarna till barn i de lägsta
årskurserna är också oftare mycket nöjda än föräldrar med barn i högre årskurser.
8 procent av föräldrarna uppger att de är ganska eller mycket missnöjda med
vad deras barn får lära sig.
Var femte förälder är mycket nöjd med omfattningen av hemuppgifter/läxor
och hälften av föräldrarna svarar att de är ganska nöjda. Återigen svarar föräldrarna till barn i de lägsta årskurserna betydligt oftare att de är mycket nöjda än
föräldrar med barn i högre årskurser. 11 procent svarar att de är ganska eller
mycket missnöjda med omfattningen, men det går inte utifrån frågan att sluta
sig till om de tycker det är för mycket eller för lite läxor deras barn har.
Hälften av föräldrarna är ganska eller mycket nöjda med möjligheterna att
få hjälp med läxor/hemuppgifter i skolan. Här finns en tendens att föräldrarna
till lite äldre barn är mer nöjda än de som har barn i de lägsta årskurserna. Föräldrar med högskole- eller universitetsutbildning är mindre nöjda än de föräldrar som har högst gymnasial utbildning. Även svenskfödda föräldrar är mindre
nöjda jämfört med utlandsfödda föräldrar.
Andelen föräldrar som anser att den svenska skolan i stor utsträckning lyckas
ge eleverna kunskaper och färdigheter som förbereder för arbetsmarknaden
är 35 procent. Motsvarande andel år 2003 var 23 procent. Föräldrar som är
födda utomlands anser i högre utsträckning än föräldrar födda i Sverige att
skolan förbereder eleverna för arbetsmarknaden.
Drygt hälften av föräldrarna anser att skolan i stor utsträckning lyckas
ge eleverna kunskaper och färdigheter som förbereder för fortsatta studier.
År 2003 ansåg knappt hälften av föräldrarna att skolan lyckas med detta. År
2012 anser en något högre andel av föräldrar som är födda utomlands än föräldrar födda i Sverige att skolan i ganska eller mycket stor utsträckning lyckas
förbereda eleverna för fortsatta studier. Motsvarande skillnad fanns inte 2003.
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När det gäller att förmedla samhällets grundläggande värden och traditioner
anser nästan hälften av föräldrarna att den svenska skolan lyckas. År 2003
svarade fyra av tio att skolan lyckades med detta.
Tabell 6.10 ”I vilken utsträckning anser du att den svenska skolan lyckas
med följande …?” Andel som svarat i ganska eller mycket stor utsträckning.
Föräldrar
1993

1997

2000

2003

2006

2009

2012

Kunskaper som förbereder
för arbetsmarknaden

24

21

19

23

-

-

35

Kunskaper och färdigheter
som förbereder för fortsatta
studier

-

35

46

47

-

-

55

Förmedla grundläggande värden och traditioner

32

28

34

39

-

-

48

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

Dagens skola jämfört med den skola föräldern gick i
Andelen föräldrar som anser att dagens skola är lika bra eller bättre än den
skola de själva gick i har minskat över tid – från 75 procent 1993 till 59 procent 2012.
Tabell 6.11 ”Tycker du att dagens skola i stort sett är bättre eller sämre än
den skola du själv gick i?” Föräldrarnas svar i procent, 1993–2012.
1993

1997

2000

2003

2012

Bättre

47

43

38

38

41

Varken bättre eller sämre*

28

24

26

29

18

Sämre

19

29

34

29

30

Vet inte

7

4

2

4

10

*År 2012 var svarsalternativet lika bra.
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7

Inflytande och
demokrati

7. Inflytande och demokrati
De flesta lärare upplever att de lyckas ta tillvara elevernas erfarenheter och synpunkter. Drygt hälften tycker att den egna skolan lyckas utveckla elevernas delaktighet, inflytande samt förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande
i ganska eller mycket stor utsträckning. Fler lärare som undervisar yngre elever
än lärare som undervisar äldre elever tycker detta.
Sedan 2003 har andelen yngre elever som anser att de ibland eller ofta får
vara med och bestämma ökat, med undantag från att få vara med och bestämma
om vem man ska sitta bredvid i klassrummet och vem man ska arbeta med vid
grupparbeten. Jämfört med 2009 tycker fler att de får vara med och bestämma
om skolans regler, och hur de ska ha det på skolgården och i klassrummet.
Däremot har de äldre elevernas vilja och uppfattning om sina möjligheter
att påverka minskat jämfört med 2009. Minskningen gäller framför allt inflytandet över läxor och prov, vem man ska arbeta med samt vad man ska lära sig
i olika ämnen. Viljan att vara med och påverka är betydligt större än de upplevda möjligheterna att påverka. Jämfört med 1993 har de äldre elevernas
inflytande ändå ökat inom alla områden.
Störst inflytande upplever lärare att de har över vilka läromedel som ska
användas, nio av tio anser att de får vara med och besluta om dessa. Jämfört
med 2009 anser lärarna att de fått något mindre inflytande inom de frågor
som undersökningen täcker. Minskningen gäller framför allt inflytandet över
skolans normer och regler. Jämfört med 2003 har ändå lärarnas inflytande över
skolans normer och regler samt över särskilt stöd till elever ökat något. Där
emot är det få lärare, bara en av tio, som anser att de har inflytande över under
visningsgruppernas storlek.
Fyra av tio lärare anser att påståendet Skolledningen är öppen för kritiska synpunkter från lärarna stämmer ganska eller mycket dåligt och tre av tio anser att
påståendet Du kan kritisera förhållanden i skolan utan att det drabbar dig själv
stämmer ganska eller mycket dåligt. Lärare på mindre skolor svarar i högre
utsträckning att de kan kritisera utan att det drabbar dem själva.
Nästan sex av tio föräldrar upplever att de kan kritisera skolan utan att det
drabbar barnet. Många är osäkra på om det skulle kunna drabba barnet och föräldrar med barn i gymnasieskolan är mer osäkra än de med barn i grundskolan.
När det gäller lärarens uppmärksamhet gentemot föräldrarnas synpunkter upplever över 10 procent att läraren inte bryr sig om och respekterar deras synpunkter. Fler föräldrar med barn i grundskolan upplever att läraren bryr sig om
och respekterar deras synpunkter än de med barn i gymnasieskolan.
Bland de yngre eleverna har upplevelsen av att få vara med och bestämma
i skolan ökat inom de flesta områden. Av de yngre eleverna tycker nästan nio
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av tio att de flesta eller alla lärare lyssnar när de har något att säga. Resultatet är
oförändrat jämfört med tidigare attitydmätningar.
Åtta av tio av de äldre eleverna känner sig rättvist behandlade av de flesta
eller alla lärare. Elever med utländsk bakgrund är mindre nöjda än elever med
svensk bakgrund.
Sex av tio lärare tycker att deras skola i ganska eller mycket stor utsträckning
lyckas verka för en likvärdig utbildning för alla elever. Fyra av tio föräldrar upp
lever att den svenska skolan lyckas med detta. Andelen har inte förändrats jämfört med 2003. Av föräldrarna anser knappt hälften att skolan i ganska eller
mycket stor utsträckning lyckas förmedla samhällets grundläggande värden och
traditioner, en ökning med 9 procentenheter jämfört med 2003. Knappt hälften
av lärarna och knappt tre av tio föräldrar anser att skolan i ganska eller mycket
stor utsträckning lyckas ta tillvara elevers olika bakgrund och erfarenheter.
Åtta av tio av både de yngre och äldre eleverna anser att de flesta eller alla
lärare behandlar flickor och pojkar rättvist. Resultatet har varit detsamma
under en längre tid. Av lärarna anser nio av tio att de lyckas ganska eller mycket
bra med att ge eleverna lika möjligheter oavsett kön. Liksom tidigare år är
lärarna mer positiva till sin egen insats än till sin skolas. Sex av tio lärare anser
att deras skola i ganska eller mycket stor utsträckning lyckas verka för jämställdhet mellan könen, en andel som varit oförändrad sedan mätningen 2000.
Drygt hälften av föräldrarna upplever att skolan lyckas verka för jämställdhet
mellan könen, en ökning jämfört med 2003 då andelen var 45 procent.

Yngre elever om inflytande
Nästan sju av tio av eleverna i årskurs 4–6 tycker att de ibland eller ofta har
inflytande över hur de har det i klassrummet. En nästan lika stor andel känner
att de får vara med och bestämma om arbetssättet i skolan (64 procent). Omkring
hälften av eleverna tycker att de ibland eller ofta får vara med och bestämma
om vem de ska arbeta tillsammans med vid grupparbeten och hur de ska ha
det på skolgården.
Knappt hälften anser att de får vara med och bestämma om reglerna i skolan.
Eleverna i årskurs 4 svarar i större utsträckning att de ofta får vara med och
bestämma om reglerna jämfört med eleverna i årskurs 6 (25 respektive 13 procent). Av eleverna i årskurs 5 upplever 18 procent att de ofta får vara med och
bestämma om reglerna. Skolmaten och vem man ska sitta bredvid är de områden
som eleverna har minst inflytande över.
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Diagram 7.1 Medbestämmande i skolan bland elever i årskurs 4–6. Andel
elever i procent som anser att de får vara med och bestämma om nedan
stående.
Klassrummet
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Fler elever med utländsk bakgrund än med svensk tycker att de ofta får vara
med och bestämma på alla de områden som nämns i undersökningen. Exempelvis anger 33 procent av eleverna med utländsk bakgrund respektive 21 procent av eleverna med svensk bakgrund att de ofta får vara med och bestämma
om hur de ska ha det i klassrummet.
Sedan 200324 har andelen yngre elever som anser att de ibland eller ofta får
vara med och bestämma ökat (med undantag från att få vara med och bestämma
om vem man ska sitta bredvid i klassrummet och vem man ska arbeta med vid
grupparbeten). Jämfört med 2009 tycker fler att de får vara med och bestämma
om skolans regler, och hur de ska ha det på skolgården och i klassrummet.

24 De flesta av delfrågorna ställdes för första gången 2003.
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Tabell 7.1 Andel elever i årskurs 4–6 i procent som 2003–2012 anser sig
få vara med och bestämma ibland eller ofta om nedanstående.
2003

2006

2009

2012

Skolmaten

23

26

31

33

Vem du ska sitta bredvid

42

45

32

32

Vem du ska arbeta med

-

65

60

54

Regler

-

45

43

49

Skolgården

45

48

47

54

Arbetssätt

59

63

65

64

Klassrummet

55

64

60

68

Äldre elever om sina möjligheter och vilja till inflytande
Hälften av de äldre eleverna tycker att de kan påverka vem eller vilka de ska
arbeta tillsammans med och hur de ska arbeta med olika skoluppgifter. Omkring
en tredjedel av eleverna upplever att de kan vara med och bestämma om läxor
och prov, vad de får lära sig i olika ämnen och vilka regler som ska gälla i skolan.
Att de kan vara med och bestämma om läromedel i skolan upplever 17 procent.
Läroplanerna anger att informationen och formerna för elevers inflytande i skolan
ska anpassas efter deras ålder och mognad. En större andel av eleverna i gymnasieskolan än i årskurs 7–9 tycker också att de kan vara med och påverka vad de får
lära sig i olika ämnen, arbetssätt, vem de ska arbeta med samt läxor och prov.
I likhet med tidigare attitydundersökningar är det på samtliga områden fler
elever som vill vara med och bestämma än som kan påverka. Omkring sju av
tio elever vill vara med och bestämma vem de ska arbeta med, arbetssätt, läxor
och prov. Men bara hälften tycker att de kan påverka arbetssätt och vem de ska
arbeta med, och en tredjedel kan påverka läxor och prov. Skillnaden mellan
viljan och möjligheten att påverka läxor och prov är 33 procentenheter – det är
den största skillnaden mellan vad eleverna vill och vad de kan påverka. Vilka
läromedel eleverna ska ha i skolan är det som eleverna upplever att de både kan
och vill påverka minst.
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Diagram 7.2 Medbestämmande i skolan bland elever i årskurs 7–9 och
gymnasieskolan. Andel elever i procent som svarat att de ganska eller
väldigt mycket kan respektive vill vara med och bestämma.
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2009 fanns skillnader mellan flickor och pojkar, där till exempel fler flickor
i gymnasieskolan ville ha inflytande över undervisningen25 än pojkar. År 2012
kvarstår den här skillnaden bara när det gäller inflytandet över läxor och prov.
I årskurs 7–9 finns inga nämnvärda skillnader mellan könen när det gäller
viljan och möjligheterna till inflytande.
Eleverna tycker att de har mindre inflytande 2012 än 2009 – här bryts en
tidigare positiv trend – och det gäller både viljan och möjligheterna till inflytande.
Viljan att vara med och bestämma har minskat i lägre grad än möjligheterna.
Till exempel har viljan att påverka läxor och prov minskat med 5 procentenheter
2009–2012, medan möjligheterna har minskat med 14 procentenheter.
Även jämfört med 2003 och 2006 framgår att de äldre elevernas vilja till
inflytande har minskat på samtliga områden. Upplevelsen av att kunna påverka

25 Här avses vad man får lära sig i de olika ämnena, hur man ska arbeta, läxor och prov samt
vilka läromedel som ska användas.
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har också minskat jämfört med samma år när det gäller vem man ska arbeta
med26, arbetssätt, läxor och prov samt vad man ska lära sig i olika ämnen.
Vid en jämförelse av elevers uppfattning av inflytande över längre tid tycks
ändå möjligheterna att vara med och bestämma ha ökat sedan 1993. Den största
förändringen är att betydligt fler elever idag jämfört med 1993 anser att de kan
vara med och bestämma om regler. Skillnaden mellan åren är 16 procentenheter.
Också inflytandet över läxor och prov har förändrats jämfört med 1993, där
14 procentenheter fler anser att de kan vara med och bestämma.
Tabell 7.2 Andel elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan i procent som
1993–2012 vill respektive anser sig kunna vara med och bestämma ganska
eller väldigt mycket.
1997

2000

2003

2006

2009

2012

1993

1997

2000

2003

2006

2009

2012

Vem arbeta med

Kan vara med och bestämma

1993

Vill vara med och bestämma

-

-

-

-

78

76

73

-

-

-

-

68

63

50

Arbetssätt

78

82

80

79

71

73

66

42

60

58

57

58

60

49

Läxor och prov

68

67

70

76

72

73

68

21

26

43

44

44

49

35

Lära sig i olika
ämnen

65

72

73

72

60

62

53

25

34

35

37

44

46

33

Regler

54

66

58

58

45

44

41

15

21

19

24

33

40

31

Läromedel

62

43

48

49

30

30

32

8

13

14

14

17

17

17

Lärare om elevernas inflytande och delaktighet
Av lärarna är det 83 procent som tycker att de lyckas ganska eller mycket bra
med att ta tillvara elevernas erfarenheter och synpunkter. 2 procent av lärarna
tycker att de lyckas ganska eller mycket dåligt. Fler lärare i årskurs 1–3 i grund
skolan tycker att de lyckas med detta (91 procent) än i grundskolans senare
årskurser och i gymnasieskolan (81 procent).
Drygt hälften av lärarna tycker att den egna skolan lyckas i ganska eller
mycket stor utsträckning med att utveckla elevernas delaktighet och inflytande.
Av lärarna i grundskolan anser sex av tio detta, medan motsvarande uppgift
i gymnasieskolan är nästan hälften. Lärare som arbetar i skolor med mindre
än 200 elever anser oftare att de lyckas än lärare i större skolor. 8 procent svarar att skolan lyckas i ganska liten grad med att utveckla detta och ytterligare
1 procent svarar i mycket liten grad.
De demokratiska principer som läroplanerna tar upp handlar inte bara om
att kunna påverka och att känna sig delaktig, utan också om att ta ansvar.
26 Frågan ingick inte i undersökningen 2003.
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Drygt hälften av lärarna tycker att deras skola lyckas utveckla elevernas förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande i ganska eller mycket stor
utsträckning. Lärare som undervisar yngre elever är mer nöjda än lärare som
undervisar äldre elever. Ungefär två av tre lärare i årskurserna 1–6 upplever att
skolan lyckas i ganska eller mycket stor utsträckning med detta, jämfört med
mindre än hälften av lärarna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan. Lärare på skolor
med mindre än 200 elever anser i högre grad än lärare på skolor med 500 eller
fler elever att man i ganska eller mycket stor utsträckning lyckas med detta.
11 procent av lärarna uppger att skolan lyckas i ganska liten grad, medan 1
procent svarar i mycket liten grad.

Lärare om det egna inflytandet
Nio av tio lärare anser att de kan vara med och bestämma om vilka läromedel
de ska använda. Två tredjedelar anser också att de kan vara med och bestämma
om vilka normer och regler som ska gälla i skolan. En tredjedel anser att de
kan vara med om och bestämma om hur skolan ska använda sina resurser och
om elevers möjligheter att få särskilt stöd. En av tio lärare anser sig få vara med
och bestämma om storleken på klasser/undervisningsgrupper.
När det gäller inflytandet över normer och regler samt skolans resursanvändning upplever lärare som undervisar i de lägre årskurserna att de har ett
större inflytande än lärare som undervisar äldre elever. Den största skillnaden
finns mellan lärarna som huvudsakligen undervisar i grundskolans årskurs
1–3, där åtta av tio svarar att de kan vara med och bestämma om normer och
regler i skolan och gymnasielärarna där motsvarande andel är sex av tio. När
det gäller skolans resursanvändning uppger 44 procent av lärarna i årskurs 1–3
att de kan vara med och bestämma, jämfört med 25 procent av lärarna på
gymnasieskolans studieinriktade program och 36 procent på de yrkesinriktade
programmen.
När det gäller normer och regler samt hur skolan använder sina resurser
upplever lärare som arbetar på mindre skolor att de har ett större inflytande än
lärare som arbetar på större skolor.
Lärarna upplever i varierande grad att de kan vara med och bestämma om
elevernas möjligheter att få särskilt stöd om så skulle behövas. Fyra av tio lärare
upplever att de i liten utsträckning kan vara med och bestämma om elevers
möjligheter att få särskilt stöd, medan tre av tio lärare upplever att de kan vara
med att bestämma mycket om detta.
Jämfört med 2009 upplever lärarna ett något minskat inflytande inom samt
liga områden. Störst är minskningen när det gäller det upplevda inflytandet
över normer och regler – från 75 procent 2009 till 67 procent 2012. Också
när det gäller resursanvändning och beslut om extra stöd till elever upplever
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lärarna ett minskat inflytande. Resultaten är nu ungefär på samma nivå som
i undersökningen 2003.
Diagram 7.3 Lärarnas inflytande i skolan. Andel lärare i procent som år
2003–2012 svarat att de ganska mycket eller väldigt mycket kan vara med
och bestämma om följande, fördelat på undersökningsår.
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Lärare om att kunna kritisera förhållanden i skolan
Att som lärare kritisera förhållanden i den egna skolan är inte alltid oproblematiskt. Fyra av tio lärare anser att påståendet Skolledningen är öppen för kritiska synpunkter från lärarna stämmer ganska eller mycket dåligt och tre av tio
anser att påståendet Du kan kritisera förhållanden i skolan utan att det drabbar
dig själv stämmer dåligt. Andelarna är oförändrade jämfört med 2009. För
hållandevis många svarar vet inte på den senare frågan (15 procent).
Lärare på mindre skolor svarar i högre utsträckning att de kan kritisera
utan att det drabbar dem själva, 64 procent av lärarna på skolor med färre än
200 elever svarar att påståendet stämmer ganska eller mycket bra. Motsvarande
uppgift för lärare på skolor med 200–499 elever är 56 procent och på skolor
med 500 elever eller mer 48 procent.
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Föräldrars engagemang, inflytande och möjligheter
att kritisera förhållanden i skolan
Föräldrarna har fått besvara frågor om de skulle vara beredda att engagera sig
inom områden i anslutning till barnets skola. De tre områdena var föräldra
rådet, skolutflykter och organiserad läxhjälp.
Fyra av tio föräldrar svarar att de är beredda att engagera sig i föräldrarådet.
Föräldrar med barn i grundskolan är i högre grad än de med barn i gymnasieskolan beredda att engagera sig, och av föräldrarna till barn i årskurs 1–3 är
hälften beredda att engagera sig. Fler föräldrar med eftergymnasial utbildning
är beredda att engagera sig än föräldrar med högst grundskole- eller gymnasieutbildning.
Skolutflykter är det sex av tio föräldrar som är beredda att engagera sig i.
Även här är föräldrar med barn i grundskolan i högre grad beredda att engagera sig än föräldrar med barn i gymnasieskolan. Svenskfödda föräldrar är
oftare beredda att engagera sig än föräldrar födda utomlands.
Var fjärde förälder är beredd att engagera sig i organiserad läxhjälp. Föräldrar med eftergymnasial utbildning är oftare beredda att engagera sig än föräldrar med högst grundskole- eller gymnasieutbildning.
Sex av tio föräldrar upplever att de kan kritisera skolan utan att det drabbar
barnet. Många, 35 procent av föräldrarna, är osäkra på om det skulle kunna
drabba barnet. Mest osäkra är föräldrar med barn i gymnasieskolan, av vilka
närmare hälften har svarat vet inte på frågan.
Över 10 procent av föräldrarna anser att läraren inte bryr sig om och respekterar deras synpunkter. Fler föräldrar med barn i grundskolan upplever att
läraren bryr sig om och respekterar deras synpunkter än de med barn i gymnasieskolan (över åtta av tio respektive nästan sju av tio).
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Tabell 7.3 ”Hur bra eller dåligt stämmer följande påståenden med hur det
är på ditt barns skola?” Andel föräldrar i procent som svarat ganska eller
mycket bra alternativt ganska eller mycket dåligt.
Föräldrar med barn
i grundskolan

Föräldrar med barn
i gymnasieskolan

Totalt

Stämmer
bra

Stämmer
dåligt

Stämmer
bra

Stämmer
dåligt

Stämmer
bra

Stämmer
dåligt

Du kan kritisera
 kolan utan att det
s
drabbar ditt barn

59

10

45

9

56

9

Du känner att ditt
barns lärare bryr sig
om och respekterar
dina synpunkter

83

11

68

12

79

11

Svarsalternativet vet inte ingår inte i tabellen.

Yngre elever om lärarna lyssnar på dem
Drygt hälften av de yngre eleverna tycker att alla lärare lyssnar när de har något
att säga. Fler elever i årskurs 4 än elever i åk 6 tycker det (66 respektive 44 procent). En tredjedel av eleverna upplever att de flesta lärare lyssnar på dem.
1 procent uppger att inga lärare lyssnar när de har något att säga och ytterligare
4 procent svarar att det bara är några få lärare som gör det. Resultaten är oförändrade jämfört med tidigare attitydmätningar.

Äldre elever om rättvis behandling från lärare
Nästan hälften av de äldre eleverna känner sig rättvist behandlade av alla lärare
och ungefär 40 procent svarar att åtminstone de flesta lärare behandlar dem
rättvist. 5 procent tycker att bara några få eller inga lärare är rättvisa. Elever
med utländsk bakgrund anser i lägre grad än elever med svensk bakgrund att
de flesta eller alla lärare behandlar dem rättvist (76 respektive 87 procent).
I grundskolan tycker fler flickor än pojkar att de flesta lärare behandlar dem
rättvist.

Lärare om likvärdig behandling
Sex av tio lärare tycker att deras skola lyckas verka för en likvärdig utbildning
för alla elever i ganska eller mycket stor utsträckning. Även här är lärare i lägre
årskurser och lärare på mindre skolor nöjdare än de som undervisar i högre
årskurser eller på större skolor. 7 procent av alla lärare uppger att skolan lyckas
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med detta i ganska liten utsträckning och 2 procent att den lyckas i mycket
liten utsträckning.

Föräldrar om likvärdigheten
Av föräldrarna upplever 54 procent att skolan lyckas verka för jämställdhet
mellan könen i ganska eller mycket stor utsträckning, en liten ökning jämfört
med 2003 då andelen var 45 procent. Samtidigt tycker 13 procent av föräldrarna att den svenska skolan gör detta i ganska eller mycket liten utsträckning.
Män, utomlands födda föräldrar och föräldrar vars högsta utbildning är grundskola eller gymnasieskola är nöjdare än kvinnor, föräldrar födda i Sverige och
föräldrar vars högsta utbildning är högskola eller universitet. Dessa skillnader
uppmättes inte i undersökningen 2003.
Fyra av tio föräldrar upplever att den svenska skolan lyckas ge en likvärdig
utbildning till alla oavsett kön, bostadsort, sociala eller ekonomiska förhållanden
i ganska eller mycket stor utsträckning. Andelen har inte förändrats sedan 2003.
20 procent svarade i ganska liten utsträckning och 9 procent svarade i mycket
liten utsträckning. Föräldrar till flickor och föräldrar utan eftergymnasial
utbildning var mer positiva än föräldrar med pojkar och med högskole-/
universitetsutbildning. Även föräldrar födda utomlands var mer positiva än
svenskfödda föräldrar (59 respektive 36 procent). Den sistnämnda skillnaden
förekom även i undersökningen 2003.

Elever, lärare och föräldrar om jämställdhet
Åtta av tio av de yngre eleverna anser att de flesta eller alla lärare behandlar flickor
och pojkar rättvist. Resultatet är oförändrat sedan 2003. 8 procent av eleverna
anser däremot att bara några få eller inga lärare behandlar flickor och pojkar rättvist. Eleverna i årskurs 4 upplever det mer rättvist än eleverna i årskurs 6.
Av de äldre eleverna tycker åtta av tio att flickor och pojkar behandlas rättvist av lärarna. Resultatet är stabilt över en längre tid. 6 procent av eleverna
tycker att bara några få lärare behandlar flickor och pojkar rättvist och 1 procent att inga lärare gör det. Pojkarna är överlag mer missnöjda än flickorna.
Till exempel anser färre pojkar än flickor att de flesta eller alla lärare behandlar
dem rättvist (74 respektive 86 procent). Även i andra änden av svarsskalan syns
skillnaden mellan könen: 10 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna
svarade att bara några få eller inga lärare behandlar dem rättvist.
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Tabell 7.4 ”Behandlar lärarna både flickor och pojkar rättvist?” Andel elever
i procent, fördelat på årskurs/skolform.
Åk 4–6

Åk 7–9

Gymn

Alla lärare

56

49

55

De flesta lärare

25

30

26

Ungefär hälften av lärarna

6

10

7

Några få lärare

6

7

4

Inga lärare

2

2

1

Andel som svarat vet inte redovisas ej.

Nio av tio lärare anser att de lyckas ganska eller mycket bra med att ge eleverna
lika möjligheter oavsett kön. 1 procent upplever att de lyckas ganska eller
mycket dåligt med det.
Liksom tidigare år är lärarna mer positiva till sin egen insats än till sin skolas.
Sex av tio lärare anser att deras skola i ganska eller mycket stor utsträckning
lyckas verka för jämställdhet mellan könen, en andel som varit oförändrad
sedan mätningen 2000. Tre av tio anser att skolan i varken stor eller liten
utsträckning lyckas med detta, och 5 procent av lärarna anser att skolan lyckas
i ganska eller mycket liten omfattning. Lärare i lägre årskurser och lärare på
mindre skolor är nöjdare än dem som undervisar i högre årskurser eller på
större skolor.
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8

Skolans klimat
och värdegrund

8. Skolans klimat och värdegrund
Arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling har enligt undersökningarna intensifierats över tid, speciellt i gymnasieskolan. Av eleverna i årskurs 4–6 anser hälften att lärare och elever oftast eller alltid hjälps åt att se
till att ingen blir mobbad eller illa behandlad på den egna skolan. Av de äldre
eleverna upplever tre fjärdedelar att deras skola arbetar aktivt för att motverka
mobbning och annan kränkande behandling.27 Nästan nio av tio lärare och tre
fjärdedelar av föräldrarna upplever att skolan gör mycket för att förhindra
mobbning och annan kränkande behandling. Motsvarande uppgift för föräldrarna 2003 var nästan sex av tio.
Det är vanligare att elever i årskurs 4–6 känner sig otrygga och rädda i skolan
jämfört med äldre elever. Sju av tio av de yngre eleverna och nio av tio av de
äldre eleverna svarar att de aldrig är rädda i skolan. Åtta av tio av de yngre
eleverna känner sig alltid eller oftast trygga i skolan. Motsvarande andel bland
de äldre eleverna är 96 procent. Av föräldrarna är det över nio av tio som känner sig lugna och trygga när barnet är i skolan. Samtidigt är det 8 procent som
uppgett att detta påstående stämmer dåligt, och dessa svar har i högre utsträckning kommit från föräldrar med barn i grundskolan.
Sju av tio av både yngre och äldre elever tycker att de skulle kunna prata
med de flesta av sina lärare eller ganska lätt kunna vända sig till någon lärare
om de får problem som har med skolan att göra.
Av hela lärargruppen svarar tre fjärdedelar att de har tillräcklig kunskap och
kompetens för att aktivt kunna motverka mobbning och annan kränkande
behandling. Resultatet är oförändrat jämfört med 2009, men har förbättrats
något sett över en längre tidsperiod. Det är stora skillnader beroende på vilka
elevgrupper läraren arbetar med. Av lärarna i årskurs 1–3 anger närmare nio av
tio att de har tillräcklig kunskap och kompetens i frågan, medan sju av tio
gymnasielärare tycker det.

Elever om trygghet i skolan
Av de yngre eleverna känner sig åtta av tio oftast eller alltid trygga i skolan.
Andelen är oförändrad jämfört med 2009. 12 procent av de yngre eleverna
uppger att de bara ibland känner sig trygga i skolan, 2 procent att det är än
mer sällan och 1 procent att de aldrig känner sig trygga i skolan.
27 Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling
när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada
eller obehag. Begreppet mobbning förekommer inte längre i författningarna utan ingår i begreppet kränkande behandling, men kränkande behandling kan även omfatta annat, såsom
enstaka kränkningar. I skollagen används begreppet kränkande behandling.
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Av de äldre eleverna känner sig närmare åtta av tio alltid trygga i skolan och
två av tio känner sig oftast trygga. 1 procent av de äldre eleverna svarar att de
sällan upplever sig trygga i skolan och ytterligare 2 procent att de enbart då
och då känner sig trygga i skolan. År 2009 var andelen pojkar i årskurs 7–9
som alltid kände sig trygga och aldrig kände sig rädda i skolan större än andelen
flickor. År 2012 förekommer inga signifikanta könsskillnader i resultaten.

Elever om rädsla i skolan
Av de yngre eleverna svarar sju av tio att de aldrig är rädda i skolan, andelen är
oförändrad jämfört med 2009. Fler pojkar än flickor är aldrig rädda i skolan
(åtta av tio respektive sju av tio). Samtidigt svarar 1 procent av de yngre eleverna
att de känner sig rädda i skolan varje dag, 3 procent att de är rädda en eller
flera gånger i veckan och 3 procent att de är rädda en eller flera gånger i månaden. Därmed uppgår andelen av eleverna i årskurs 4–6 som känner sig rädda
i skolan någon gång per månad eller mer till 7 procent.
Av de äldre eleverna svarar nästan nio av tio att de aldrig är rädda i skolan,
och en av tio att de sällan är det. Även 2009 var det 96 procent som uppgav att
de sällan eller aldrig var rädda i skolan. 1 procent av de äldre eleverna uppger
att de oftast eller alltid känner sig rädda i skolan och ytterligare 2 procent att
de då och då känner sig rädda.

Äldre elever och lärare om bemötandet i skolan
Ett annat mått på den sociala miljön i skolan är om man bemöter varandra
med respekt. År 2012 anser drygt åtta av tio av de äldre eleverna att man
bemöter varandra respektfullt på den egna skolan. 13 procent tycker att det
stämmer ganska dåligt och 2 procent svarar att det stämmer mycket dåligt.
Fler grundskoleelever än gymnasieelever uppger att det stämmer ganska eller
mycket dåligt (18 procent jämfört med 12 procent).
Drygt sju av tio grundskollärare och drygt åtta av tio gymnasielärare anser
att eleverna bemöter varandra med respekt. De allra flesta lärare (93 procent)
menar att de själva för det mesta bemöts med respekt av eleverna, ett förhållande som har varit stabilt sedan 1997. Oberoende av elevernas ålder svarar nio
av tio lärare att föräldrar för det mesta bemöter dem med respekt. 96 procent
av lärarna svarar att det stämmer ganska eller mycket bra på frågan om de
bemöts med respekt från sina kollegor.

Elever om att kunna vända sig till någon vuxen i skolan
Bland eleverna i årskurs 4–6 upplever drygt sju av tio att de skulle kunna prata
med de flesta eller alla sina lärare om de får problem som har med skolan att
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göra. Andelen har varit oförändrad sedan 2006 då frågan ställdes för första
gången. Nio av tio av de yngre eleverna svarar att de kan vända sig till åtminstone någon av lärarna på skolan. 3 procent anger att de inte kan vända sig till
någon lärare om de får problem som har med skolan att göra, och ytterligare
6 procent svarar att de inte vet. Bland eleverna i årskurs 4 uppger 1 procent att
de inte kan tala med någon lärare, i årskurs 5 uppger 3 procent det och i årskurs 6 uppger 6 procent det.
Av de äldre eleverna upplever sju av tio att de skulle ha ganska eller mycket
lätt att vända sig till någon av sina lärare om de får problem som har med skolan att göra. Andelen elever med utländsk bakgrund som anser att det skulle
vara lätt att vända sig till någon lärare om de får problem är 11 procentenheter
lägre än för elever med svensk bakgrund.
8 procent av de äldre eleverna anser att det skulle vara ganska svårt och
4 procent att det skulle vara mycket svårt att vända sig till någon av sina lärare
om de får problem som har med skolan att göra. Förtroendet för lärarna i detta
avseende har ökat hos de äldre eleverna jämfört med de första attitydmätningarna, men bland gymnasieelever har förtroendet minskat jämfört med 2009.
Sex av tio av de äldre eleverna svarar att de skulle ha ganska eller mycket lätt
att vända sig till elevhälsopersonal, till exempel skolsköterska eller skolkurator,
om de får problem som har med skolan att göra. 10 procent upplever att det
skulle vara ganska svårt för dem att vända sig till elevhälsopersonal, och 5 procent uppger att det skulle vara mycket svårt.
Hälften av de äldre eleverna anser att de ganska eller mycket lätt kan vända
sig till en annan vuxen i skolan om de får problem som har med skolan att göra,
medan 6 procent anser att det skulle vara ganska eller mycket svårt. I frågan
hade eleverna möjlighet att fylla i vilken annan person de känner att de kan
vända sig till, och då var ett vanligt svar rektor eller föräldrar.
Tabell 8.1 ”Om du får problem som har med skolan att göra – hur lätt eller
svårt skulle du ha att vända dig till någon i skolan?” Andel äldre elever
ip
 rocent som svarat ganska eller mycket lätt, fördelat på skolform och år.
1997

2000

2003

2006

2009

2012

1993

1997

2000

2003

2006

2009

2012

Gymnasieelever

1993

Elever i årskurs 7–9

Någon av dina
lärare

50

64

71

76

78

74

69

51

65

69

82

81

84

73

Elevhälso
personal*

67

73

69

75

73

69

63

61

67

69

75

72

69

63

*Elevvårdspersonal efterfrågades fram till 2009, vilket innebär att specialpedagoger och
lärare med specialpedagogisk kompetens inte tidigare ingick.
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Elever om skolans arbete för att motverka kränkningar
Av eleverna i årskurs 4–6 anser hälften att lärare och elever oftast eller alltid
hjälps åt att se till att ingen blir mobbad eller illa behandlad på den egna skolan.
De allra yngsta eleverna har den mest positiva bilden, 60 procent av eleverna
i årskurs 4, jämfört med 36 procent i årskurs 6 upplever att lärare och elever
oftast eller alltid hjälps åt med att motverka mobbning. En inte obetydlig
andel (13 procent) svarar att dessa insatser mer sällan eller aldrig förekommer
på deras skola. Mönstret är oförändrat sedan 2009.
Tre fjärdedelar av de äldre eleverna upplever att deras skola arbetar aktivt för
att motverka mobbning och annan kränkande behandling. Svaren visar på en
positiv trend mellan 1993 och 2003. I senare undersökningar finns inga signifikanta skillnader mellan åren. 4 procent av de äldre eleverna anser att det
stämmer mycket dåligt att skolan arbetar aktivt med frågan. Ytterligare 13 procent upplever att påståendet stämmer ganska dåligt.
I gymnasieskolan har andelen elever som anser att skolan arbetar aktivt för
att förhindra mobbning ökat från 37 procent 1993 till 72 procent 2012.28
När det gäller eleverna i årskurs 7–9 har en minskning skett mellan 2009 och
2012, från 83 procent till 76 procent. Samtidigt upplever betydligt fler av eleverna
i årskurs 7–9 att skolan arbetar för att förhindra mobbning 2012 i jämförelse
med 1990-talet, då bara två tredjedelar instämde i påståendet.
Tabell 8.2 ”På skolan arbetar man aktivt för att motverka mobbning och
annan kränkande behandling”. Andel äldre elever i procent som år 1993–
2012 svarat att påståendet stämmer ganska eller mycket bra.*
1993

1997

2000

2003

2006

2009

2012

Elever i årskurs 7–9

62

66

71

82

85

83

76

Gymnasieskolan

37

37

46

67

72

74

72

Totalt

50

52

59

75

79

78

74

*Före 2006 var svaret instämmer och påståendet löd: Min skola gör mycket för att förhindra
mobbning och annan kränkande behandling.

Lärare om arbetet för att motverka kränkningar
Av hela lärargruppen svarar tre fjärdedelar att de har tillräcklig kunskap och
kompetens för att aktivt kunna motverka mobbning och annan kränkande
behandling. Av lärare med 26 eller fler undervisningsår anser sig åtta av tio
ha tillräcklig kunskap och kompetens i frågan, medan sju av tio lärare med
28 I gymnasieskolan har dessa frågor fått större tyngd över tid genom lagstiftning, läroplaner
samt genom att frågorna debatteras i samhället. Både medvetenhet och fokus har ökat i både
grund- och gymnasieskolan.
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10 eller färre undervisningsår anser detta. Det är stora skillnader beroende på
vilka elevgrupper läraren arbetar med. Av lärarna i årskurs 1–3 anser nästan
nio av tio att de har tillräcklig kunskap och kompetens i frågan, medan ungefär sju av tio gymnasielärare anser det. Resultaten är oförändrade jämfört med
de senaste undersökningarna, men har förbättrats något jämfört med 2003, då
sju av tio grundskollärare och knappt sex av tio gymnasielärare ansåg att de
hade tillräcklig kunskap inom detta område.
Nästan nio av tio lärare tycker att deras skola arbetar aktivt för att förhindra
mobbning och annan kränkande behandling. Andelen har successivt ökat
sedan 1993, då två av tre lärare tyckte det. 2 procent svarar att det stämmer
mycket dåligt och ytterligare 8 procent svarar att det stämmer ganska dåligt.
Frågan om skolans arbete med att motverka mobbning och kränkande behand
ling har ställts i alla Skolverkets attitydundersökningar, och svaren från både
elever och lärare visar på en positiv trend över en längre tid.
Tabell 8.3 ”På skolan arbetar man aktivt för att motverka mobbning och
annan kränkande behandling”. Andel lärare i procent som 1993–2012
svarat att påståendet stämmer ganska bra eller mycket bra.*
1993

1997

2000

2003

2006

2009

2012

Grundskollärare

75

79

85

84

93

93

91

Gymnasielärare

38

45

61

66

80

85

80

Totalt

67

71

79

80

90

91

87

*Fram till och med 2003 besvarades påståendet med instämmer, instämmer inte och vet inte.
Andelarna i tabellen är de som valt svarsalternativet instämmer.

Enligt lärarna arbetar man mer aktivt med att motverka mobbning och kränkande behandling i grundskolan än i gymnasieskolan. Av grundskolelärarna
svarar 91 procent att det stämmer ganska eller mycket bra att man på skolan
arbetar aktivt för att motverka mobbning och annan kränkande behandling.
Bland lärarna i årskurs 1–3 är andelen 96 procent, bland lärarna i årskurs 7–9
är andelen 86 procent och bland gymnasielärarna är andelen 80 procent.

Föräldrar om skolans arbete för att
motverka kränkningar
Av föräldrarna upplever 74 procent att påståendet ”Skolan gör mycket för att
förhindra och motarbeta mobbning och annan kränkande behandling stämmer ganska eller mycket bra. Andelen har ökat sedan 2003, då 57 procent
av föräldrarna ansåg att påståendet stämmer.29 Åtta av tio föräldrar med barn
29 Svarsskalan år 2003 var instämmer, instämmer inte och vet inte.
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i grundskolan och sex av tio med barn i gymnasieskolan anser att skolan gör
mycket för att förhindra och motarbeta mobbning och kränkande behandling.
Föräldrar med barn i gymnasieskolan hade svårt att besvara frågan och nästan
var tredje har svarat vet inte.
Bland föräldrar med barn i grundskolan förekommer skillnader mellan
huvudmän. 76 procent av föräldrarna med barn i kommunala skolor svarade
att påståendet stämmer ganska eller mycket bra, jämfört med 89 procent bland
föräldrarna med barn i fristående skolor. 9 procent av föräldrarna svarar att
påståendet stämmer ganska dåligt och 3 procent uppgav att det stämmer mycket
dåligt. I resultaten finns inga skillnader mellan skolformerna.
Mer än nio av tio föräldrar känner sig lugna och trygga när deras barn är
i skolan. Samtidigt är det 8 procent som uppgett att detta påstående stämmer
dåligt, och dessa svar har i högre utsträckning kommit från föräldrar med barn
i grundskolan. Resultaten var desamma 2003.
Knappt hälften av föräldrarna anser att skolan i ganska eller mycket stor
utsträckning lyckas förmedla samhällets grundläggande värden och traditioner.
Andelen har ökat med 9 procentenheter jämfört med 2003. Föräldrar födda
utomlands anser i högre grad än föräldrar födda i Sverige att skolan i ganska
eller mycket stor utsträckning lyckas förmedla samhällets värden och traditioner. Den här skillnaden uppmättes inte i undersökningen 2003.
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9

Förekomst
av kränkande
behandling

9. Förekomst av kränkande behandling
Mobbning och kränkningar bland elever och lärare är vanligare i grundskolan
än i gymnasieskolan. Trots att en större andel elever och lärare upplever att
skolan arbetar aktivt för att motverka mobbning har varken andelen mobbade
elever eller andelen trakasserade lärare minskat under perioden. 30
Varje vecka upplever 5 till 6 procent av de yngre eleverna att de blir oskyldigt anklagade av andra elever, retade av andra elever eller att ingen vill vara
tillsammans med dem. 2 procent av de yngre eleverna uppger att andra elever
slår dem eller gör dem illa på något annat sätt minst en gång i veckan. Även
för de äldre eleverna är den vanligaste typen av kränkningar att uppleva sig
oskyldigt anklagad eller att andra elever visar sitt avståndstagande genom att
retas, viska eller skämta. 2 procent av de äldre eleverna upplever detta varje
vecka. 1 procent av eleverna upplever varje vecka att ingen vill vara med dem.
1 procent av de äldre eleverna upplever minst en gång per månad att någon
eller några elever slår dem eller gör dem illa på något annat sätt. Frågorna om
kränkande behandling infördes 2006 till de äldre eleverna och andelarna som
upplever att de utsätts varje vecka har legat stabilt sedan dess.
Sammantaget upplever 12 procent av eleverna i årskurs 4–6, 5 procent av
eleverna i årskurs 7–9 och 4 procent av gymnasieeleverna att de varje vecka
utsätts för någon form av kränkning från andra elever. Andelen i årskurs 7–9
har minskat sedan 2006 och 2009, då 9 procent uppgav att de varje vecka
utsattes för någon form av kränkning.
9 procent av eleverna i årskurs 4–6 känner sig mobbade av andra elever
minst en gång i månaden. År 2009 var motsvarande andel 6 procent och 2006
var andelen 8 procent. 4 procent av de yngre eleverna känner sig mobbade
varje vecka. Andelen har legat stabilt på 3–4 procent sedan 2003.
3 procent av de äldre eleverna uppger att de känner sig mobbade av andra
elever. Andelen är oförändrad sedan 1993. Av de elever som känner sig mobbade av andra elever utsätts 42 procent minst en gång i veckan för mobbning.
Det förekommer att elever upplever sig mobbade av sina lärare. Av de yngre
eleverna är det 1 procent som minst en gång i veckan känner sig mobbade av
sina lärare. Av eleverna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan känner sig 4 procent
mobbade av någon lärare. Andelen är oförändrad sedan 1997. Av dem som
upplever sig mobbade anger var fjärde att mobbningen förekommer minst en
gång i veckan.
30 Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling
när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada
eller obehag. Begreppet mobbning förekommer inte längre i författningarna utan ingår i begreppet kränkande behandling, men kränkande behandling kan även omfatta annat, såsom
enstaka kränkningar. I skollagen används begreppet kränkande behandling.
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En större andel känner sig illa eller orättvist behandlade. 15 procent av eleverna
i årskurs 4–6 uppger att de känner sig orättvist behandlade av lärare eller andra
vuxna i skolan minst en gång i månaden, varav 7 procent upplever sig bli det
minst en gång i veckan. Andelarna är oförändrade jämfört med 2006 och
2009. Bland de äldre eleverna är det 15 procent som uppger att de ofta känner
sig orättvist behandlade av någon vuxen i skolan. Av eleverna med utländsk
bakgrund upplever sig 26 procent ofta orättvist behandlade av någon vuxen på
skolan, jämfört med 13 procent bland elever med svensk bakgrund. En fjärdedel av eleverna som uppger att de ofta känner sig orättvist behandlade av lärare
eller andra vuxna i skolan upplever det varje vecka. Under det senaste året har
var femte lärare utsatts för våld eller hot på sin arbetsplats. En större andel
grundskollärare jämfört med gymnasielärare är drabbade. Andelen utsatta
lärare är i stort sett oförändrad sedan 1997.

Elever om förekomsten av kränkande behandling
6 procent av de yngre eleverna känner sig oskyldigt anklagade av andra elever
minst en gång i veckan, och 5 procent känner sig lika ofta retade av andra
elever. Att ingen vill vara tillsammans med dem upplever 5 procent av eleverna
varje vecka.
Tabell 9.1 ”Hur ofta brukar du vara med om följande saker i skolan?”
Andel elever i årskurs 4–6 i procent.
En eller
flera gånger
i veckan

En eller
flera gånger
i månaden

Aldrig

Andra elever anklagar dig för saker som du
inte gjort eller sådant du inte kan rå för.

6

13

45

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

5

8

60

Ingen vill vara med dig.

5

5

68

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

2

4

80

Andra elever kränker dig genom mobiltelefon
eller internet, t.ex. Facebook och bloggar.

2

3

86

Andel som svarat mer sällan redovisas inte.

Åtta av tio yngre elever svarar att de aldrig upplevt att någon eller några elever
slår dem eller gör dem illa på något annat sätt. Av dessa är andelen flickor
större än andelen pojkar (85 respektive 74 procent). Vid 2003 och 2006 års
undersökningar var det också en större andel flickor än pojkar i årskurs 4–6
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som svarade att de aldrig blir utsatta för att någon slår dem eller på annat sätt
gör dem illa. Den här skillnaden fanns inte 2009, men den återkommer 2012.
2 procent av eleverna svarar att andra elever slår dem eller gör dem illa på
något annat sätt minst en gång i veckan.
Andelen yngre elever som minst en gång i veckan upplever sig kränkta
genom mobiltelefon eller internet är 2 procent, medan 86 procent aldrig upplevt sig kränkta på detta sätt.
Frågorna om kränkande behandling infördes 2003 till de yngre eleverna.
Andelen elever som en eller flera gånger i veckan känner sig anklagade av andra
elever för saker de inte gjort eller inte kan rå för har successivt minskat mellan
2003 och 2012 från 11 till 6 procent. Att andra elever retas eller på annat sätt
visar ogillande upplevde 6 procent 2003. Därefter ökade andelen till 9 procent
2006, för att därefter åter minska till nuvarande 5 procent. 5 procent av eleverna upplever varje vecka att ingen vill vara med dem, en andel som har varit
stabil. Andelen elever som blivit fysiskt utsatta av andra elever har sjunkit
något under perioden, från 5 till 2 procent i den senaste undersökningen.
Tabell 9.2 ”Hur ofta brukar du vara med om följande saker i skolan?” Andel
elever i årskurs 4–6 som uppgett att de utsätts en gång i veckan eller mer.
2003

2006

2009

2012

Andra elever anklagar dig för saker som du inte gjort eller
sådant du inte kan rå för.

11

9

8

6

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

6

9

7

5

Ingen vill vara med dig.

7

5

5

5

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

5

4

3

2

Sammanlagt upplever 12 procent av de yngre eleverna att andra elever kränker
dem minst en gång i veckan på ett eller flera av ovanstående sätt.
Även bland de äldre eleverna är den vanligaste typen av kränkningar att
uppleva sig oskyldigt anklagad, eller att andra elever visar sitt avståndstagande
genom att retas, viska eller skämta. 2 procent av de äldre eleverna upplever
detta varje vecka. 1 procent av eleverna upplever varje vecka att ingen vill vara
med dem.
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Tabell 9.3 ”Hur ofta händer det i skolan att …?” Andel äldre elever i procent,
fördelat på skolform.
En eller flera
gånger i månaden

Gymn

Totalt

Åk
7–9

Gymn

Totalt

Åk
7–9

Gymn

Totalt

Aldrig

Åk
7–9

En eller flera
gånger i veckan

Andra elever anklagar dig
för saker som du inte gjort
eller sådant du inte kan rå
för.

2

2

2

10

4

7

58

72

66

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

2

3

2

4

5

4

69

79

75

Ingen vill vara med dig.

1

1

1

1

2

2

82

86

84

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

-

-

-

-

-

-

93

96

95

Andra elever kränker dig
genom mobiltelefon eller
internet, t.ex. Facebook
och bloggar.

-

-

-

1

-

1

90

91

91

Andelen som svarat mer sällan redovisas inte.

1 procent av eleverna upplever minst en gång per månad att någon eller några
elever slår dem eller gör dem illa på något annat sätt. Det är något fler flickor
än pojkar som svarar att det aldrig händer att någon slår dem eller gör dem illa
på annat sätt i skolan (97 respektive 92 procent).
Att äldre elever upplever kränkningar via mobiltelefon eller internet är inte
så vanligt. 1 procent upplever detta minst en gång per månad.
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Tabell 9.4 ”Hur ofta händer det i skolan att …?” Andel elever i årskurs 7–9
och gymnasieskolan som uppgett att de utsätts en gång i veckan eller mer.
Grundskolan åk 7–9

Gymnasieskolan

2006

2009

2012

2006

2009

2012

Andra elever anklagar dig för saker som du
inte gjort eller sådant du inte kan rå för.

3

4

2

1

2

2

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

4

4

2

1

2

3

Ingen vill vara med dig.

1

2

1

1

2

1

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

0

1

-

0

0

-

Andra elever kränker dig genom mobiltelefon
eller internet, t ex. Facebook och bloggar.

0

0

-

0

1

-

5 procent av eleverna i årskurs 7–9 och 4 procent av gymnasieeleverna upplever varje vecka att de utsätts för någon form av ovanstående kränkningar från
andra elever. Två av tio i årskurs 7–9 respektive en av tio i gymnasieskolan
upplever någon form av kränkning varje månad.

Elever om upplevelser av mobbning i skolan
9 procent av eleverna i årskurs 4–6 känner sig mobbade av andra elever minst
en gång i månaden.31 4 procent av de yngre eleverna känner sig mobbade varje
vecka. Andelen har legat stabilt på 3–4 procent sedan 2003. Det finns inga signifikanta skillnader mellan hur olika elevgrupper i undersökningen svarar på
frågan om de känner sig mobbade.
Tabell 9.5 ”Känner du dig mobbad av andra elever?” Andel elever i årskurs
4–6 som svarat en eller flera gånger i veckan respektive en eller flera gånger
i månaden 2003–2012.
En eller flera gånger i veckan.
En eller flera gånger i månaden.

2003

2006

2009

2012

4*

4

3

4

4

3

5

*År 2003 kunde frågan om mobbning bara besvaras med ja eller nej.

31 Begreppet trakasserier har tidigare ingått i frågorna om mobbning, men avser i den nya lagstiftningen enbart kränkningar som har samband med diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning och ålder). Frågorna i undersökningen avser inte fånga detta utan avser trakasserier i mer generell och allomfattande mening. Av denna anledning har
begreppet i årets undersökning lyfts bort från frågeformuleringarna.
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Det förekommer att elever upplever sig mobbade av sina lärare. Av de yngre
eleverna är det 1 procent som minst en gång i veckan känner sig mobbade av
sina lärare. En större andel känner sig illa eller orättvist behandlade, 15 procent av eleverna i årskurs 4–6 uppger att de känner sig orättvist behandlade av
lärare eller andra vuxna i skolan minst en gång i månaden, varav 7 procent
upplever sig bli det minst en gång i veckan. Andelarna är oförändrade jämfört
med undersökningarna 2006 och 2009.
3 procent av de äldre eleverna uppger att de känner sig mobbade av andra
elever. Andelen är oförändrad sedan 1993, också om andelssiffrorna varierat
mellan 2 och 4 procent. Av de elever som känner sig mobbade av andra elever
utsätts fyra av tio minst en gång i veckan för mobbning.
Av eleverna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan känner sig 4 procent mobbade
av någon lärare. Andelen är oförändrad sedan 1997. Av dem som upplever sig
mobbade anger var fjärde att mobbningen förekommer minst en gång i veckan.
Tabell 9.6 Andel elever i procent som svarat ja på nedanstående frågor,
fördelat på årskurs/skolform.
Åk 7–9

Gymn

Totalt

Känner du dig mobbad av andra elever?

4

2

3

Känner du dig mobbad av någon av dina lärare?

4

4

4

Andel som svarat nej eller vet inte redovisas inte.

Också bland de äldre eleverna är det vanligare att man känner sig orättvist
behandlad av vuxna på skolan än att man känner sig mobbad. Av de äldre eleverna
känner sig 15 procent ofta orättvist behandlade av lärare eller andra vuxna
i skolan, en oförändrad andel jämfört med 2009. Av elever med utländsk bakgrund upplever sig 26 procent ofta orättvist behandlade, jämfört med 13 procent bland elever med svensk bakgrund. En fjärdedel av eleverna som uppger
att de ofta känner sig orättvist behandlade av lärare eller andra vuxna i skolan
upplever det varje vecka.
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Lärare om våld och hot på sin arbetsplats
Under det senaste året har var femte lärare utsatts för våld eller hot på sin
arbetsplats. En större andel grundskollärare (22 procent) jämfört med gymnasielärare (11 procent) är drabbade. Vanligast är att lärare blir utsatta av elever,
men det förekommer även att lärare utsätts för våld och hot av kollegor och
föräldrar. Andelen utsatta lärare är i stort sett oförändrad sedan 1997.
Diagram 9.1 ”Har du under det senaste året blivit utsatt för våld eller hot
på din arbetsplats?” Andel lärare i procent, fördelat på årskurs/skolform.
Andel (%)
100

89

90
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77

78

77

70
60
50
40
30
20
10
0

23

20
0 2

Lärare
i åk 1–3

23
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Lärare
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22

18
1

5

Lärare
i åk 7–9

7

11
2 1

Lärare i
gymnasieskolan

Nej
Ja, av elever
Ja, av personal
Ja, av föräldrar
Ja, totalt

10
Förtroende
för skolan

10. Förtroende för skolan
Lärarnas förtroende för den svenska skolan i sin helhet, skolpolitikerna och
skolmyndigheterna har minskat sedan 2009. 48 procent av lärarna har ganska
eller mycket stort förtroende för grundskolan, medan motsvarande andel för
gymnasieskolan är 37 procent. Störst förtroende har lärarna för den skolform de
själva undervisar i. Förtroendet för skolpolitiker på kommunal nivå och riksnivå
är fortsatt lågt, bara 5 respektive 9 procent har ganska eller mycket stort förtroende
för dem. En tredjedel av lärarna har ganska eller mycket stort förtroende för
Skolverket och Skolinspektionen och var fjärde har lågt förtroende.
Föräldrarnas förtroende för den svenska skolan har ökat sedan 2003. Över
hälften av föräldrarna har ganska eller mycket stort förtroende för grundskolan
och gymnasieskolan i sin helhet. Sex av tio föräldrar har ganska eller mycket
stort förtroende för lärarkåren, medan motsvarande andel för rektorerna är
lägre. Också bland föräldrarna har skolpolitiker relativt lågt förtroende –
12 procent har ganska eller mycket stort förtroende för skolpolitiker på kommunal nivå och 18 procent för skolpolitiker på riksnivå. En tredjedel har ganska
eller mycket stort förtroende för statliga skolmyndigheter och var fjärde lågt förtroende. Erfarenheter från de egna barnens skolgång uppger flest föräldrar har
störst betydelse för deras egen uppfattning om skolan.
Lärarna har en mindre positiv syn på valfriheten idag jämfört med tidigare.
En mindre andel än för tre år sedan tycker att det är bra att möjligheten att välja
fristående skolor finns. Man instämmer också mer sällan i påståendet att den
konkurrens som valfriheten för med sig leder till kvalitetsutveckling på skolorna.
Äldre elever och föräldrar är mer positiva än lärarna till att det finns fristående
skolor som ett alternativ till kommunala skolor. Färre lärare än föräldrar anser
att rätten att välja skola leder till ökad konkurens som främjar kvaliteten i skolorna, en andel som minskat jämfört med 2009. Föräldrar som har barn i fristående skolor och lärare som arbetar i dessa är mer positiva till det fria skol
valet än föräldrar och lärare som har barn eller arbetar i kommunala skolor.
Äldre elever och föräldrar anser i större utsträckning än lärare att betyg är
viktiga för att visa hur elever ligger till. Bland äldre elever och lärare är det nio
av tio som anser att skriftliga omdömen om elevernas kunskaper är bra för att
visa hur eleverna ligger till. Färre äldre elever anser att kunskapskraven i skolan
är för låga än lärare och föräldrar.
Framför allt lärare och föräldrar upplever att det är för mycket nytt och för
stora förändringar i skolan, en ökning sedan 2003. De äldre eleverna däremot
upplever inte detta i samma utsträckning.
Utbildningens kvalitet anser nio av tio föräldrar är en mycket viktig aspekt vid
val av skola. En majoritet av föräldrarna anser även att skolmiljön (inne- och utemiljö, bibliotek, matsal etc.) och andelen behöriga lärare är en mycket viktig
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aspekt. Skolans betygs- och provresultat anser fyra av tio föräldrar är en mycket
viktig aspekt vid val av skola. Bara 16 procent av föräldrarna anser att frågan om
skolan är kommunal eller fristående är en mycket viktig aspekt vid skolval.

Lärares förtroende för skola och politiker
Hälften av lärarna uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för
den svenska grundskolan i sin helhet. Lärare som arbetar i grundskolan har
större förtroende för verksamheten jämfört med gymnasielärare (57 respektive
29 procent anger att de har ganska eller mycket stort förtroende för grundskolan).
Över var tredje gymnasielärare uppger att de har ett ganska eller mycket litet
förtroende för grundskolan som helhet, medan motsvarande andel bland grund
skolelärarna är 16 procent. I skolor som har 500 eller fler elever har lärarna ett
lägre förtroende för grundskolan som helhet än i mindre skolor. Andelen lärare
som anger att de har ganska eller mycket stort förtroende för grundskolan som
helhet har minskat med 11 procentenheter jämfört med 2009.
Förtroendet för gymnasieskolan är lägre än för grundskolan. 44 procent av
gymnasielärarna och 34 procent av grundskollärarna svarar att de har ett ganska eller mycket stort förtroende för gymnasieskolan. 36 procent av grundskollärarna svarar att de inte vet vilket förtroende de har för gymnasieskolan. Ju
längre tid man har arbetat i läraryrket, desto lägre förtroende har lärarna för
skolformen. Bland lärare som har arbetat upp till 10 år har 42 procent ett
ganska eller mycket stort förtroende för gymnasieskolan, medan motsvarande
andel bland dem som har arbetat mer än 25 år är 26 procent.
Lärarnas förtroende för skolpolitiker är lågt både på kommunal nivå och
riksnivå. Nästan sju av tio lärare har ett ganska eller mycket litet förtroende för
skolpolitiker på kommunal nivå och bara 5 procent har ett ganska eller mycket
stort förtroende. Detta ska ses i ljuset av att det är de kommunala skolpolitikerna som är direkt ansvariga för skolverksamheten i kommunerna. Likaså är
förtroendet för skolpolitiker på riksnivå lågt. 60 procent av lärarna svarar att
de har ganska eller mycket litet förtroende, medan 9 procent har ganska eller
mycket stort förtroende. Andelen lärare med förtroende för skolpolitiker på
riksnivå har minskat med 5 procentenheter jämfört med 2009, och är nu på
samma nivå som 2006.
Förtroendet för Skolverket har minskat jämfört med 2009. Andelen lärare
som har ett ganska eller mycket litet förtroende för Skolverket har ökat med
8 procentenheter sedan 2009 och är nu på samma nivå som 2006. En tredjedel
av lärarna har ett ganska eller mycket stort förtroende för myndigheten. I likhet med tidigare undersökningar är det framför allt lärare med lång yrkeser
farenhet (26 år eller mer) som har ett lågt förtroende för Skolverket.

attityder till SKOLAN 2012  111

Skolinspektionen bildades hösten 2008 i samband med myndighetsom
bildningen inom sektorn. Skolinspektionen granskar skolor och bedömer
ansökningar om att driva fristående skola, funktioner som tidigare låg hos
Skolverket. Tre av tio lärare har ett ganska eller mycket stort förtroende för
Skolinspektionen, både 2009 och 2012. Även här har lärare med lång yrkes
erfarenhet (26 år eller mer) en något lägre tilltro till myndigheten än lärare
med yrkeserfarenhet på högst 10 år.
Tabell 10.1 ”Vilket förtroende har du för följande ...?” Andel lärare i procent
som 2000–2012 svarat att de har ganska eller mycket stort respektive
ganska eller mycket litet förtroende.
Ganska stort eller mycket stort

Ganska litet eller mycket litet

2000

2003

2006

2009

2012

2000

2003

2006

2009

2012

Grundskolan

53

60

53

59

48

20

14

17

14

22

Gymnasie
skolan

39

43

40

45

37

16

12

10

9

12

Skolpolitiker
på kommunal
nivå

5

6

8

8

5

75

68

57

58

68

Skolpolitiker
på riksnivå

4

8

9

14

9

69

62

52

47

60

Skolverket

15

21

28

39

35

39

33

26

18

26

Skolinspek
tionen

-

-

-

30

32

-

-

-

19

26

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

Föräldrars förtroende för skola och politiker
Föräldrarnas förtroende för den svenska skolan har ökat jämfört med undersökningen 2003. Sex av tio har ganska eller mycket stort förtroende för den
svenska grundskolan i sin helhet. Föräldrarna till grundskoleelever har något
högre förtroende för grundskolan än föräldrar till gymnasieelever (63 respektive 52 procent). Drygt hälften av föräldrarna har ganska eller mycket stort
förtroende för gymnasieskolan i sin helhet.
Föräldrarna tillfrågades också om sitt förtroende för rektorer och lärarkåren.
Fyra av tio föräldrar har ganska eller mycket stort förtroende för rektorer och
sex av tio har förtroende för lärarkåren. Föräldrarnas förtroende för både rek
torer och lärarkår har ökat jämfört med 2003.
Fyra av tio föräldrar har ganska eller mycket litet förtroende för kommunala
skolpolitiker, och av föräldrarna med högskole- eller universitetsutbildning anger
hälften detta. När det gäller skolpolitiker på riksnivå har en tredjedel av föräld-
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rarna ganska eller mycket litet förtroende för dem. Föräldrar som är födda utomlands har ett större förtroende för skolpolitiker än föräldrar födda i Sverige.
En tredjedel av föräldrarna har ganska eller mycket stort förtroende för statliga skolmyndigheter (till exempel Skolverket och Skolinspektionen). Föräldrar
födda utomlands har ett större förtroende än föräldrar födda i Sverige. Över två
av tio föräldrar har ganska eller mycket litet förtroende för statliga skolmyndigheter.
Tabell 10.2 ”Vilket förtroende har du för den svenska skolan?”
Andel föräldrar som svarat att de har ganska eller mycket stort respektive
ganska eller mycket litet förtroende.
Ganska eller mycket
stort förtroende
2000

2003

Ganska eller mycket
litet förtroende

2012

2000

2003

2012

Grundskolan

49

54

60

19

16

13

Gymnasieskolan

41

44

53

15

11

9

Rektorerna

30

32

38

24

24

21

Lärarkåren

50

53

60

13

12

9

Skolpolitiker på
kommunal nivå

5

8

12

64

57

44

Skolpolitiker på
riksnivå

7

8

18

63

56

35

Statliga skolmyndigheter (t.ex.
Skolverket eller
Skolinspektionen)*

-

16

32

-

34

23

*Bara Skolverket före 2012
Andel som svarat varken stort eller litet och vet inte redovisas inte.

Föräldrar om sin uppfattning om dagens skola
Elever och lärare konfronteras dagligen med skolans verklighet, medan föräldrar är mer distanserade från skolvärlden och kan antas basera sina åsikter om
skolan på olika källor. Nio av tio föräldrar anger att erfarenheter från de egna
barnens skolgång har ganska eller mycket stor betydelse för deras uppfattning
om dagens skola. Hälften av föräldrarna uppger att erfarenheter från den egna
skoltiden och diskussioner med släkt, vänner eller kollegor har en ganska eller
mycket stor betydelse för deras uppfattning. Medier, offentlig debatt och erfarenheter från arbete med barn och ungdomar som går eller nyligen har gått
i skolan har betydelse för fyra av tio föräldrar. Resultaten har inte förändrats
nämnvärt sedan 2003.
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Uppfattningar om förändringar i skolan och
skoldebatten
Ett stort reformarbete pågår för närvarande i skolorna. Äldre elever, lärare och
föräldrar har fått ta ställning till påståendet ”Det är för mycket nytt och för
stora förändringar i skolan”. Av de äldre eleverna anser en tredjedel att påståendet stämmer ganska eller mycket bra och av eleverna med utländsk bakgrund
anser nästan hälften detta. Frågan ställdes senast år 2003 och då med en annan
svarsskala, 14 procent av de äldre eleverna instämde då i påståendet. Sex av tio
lärare anser att det är för mycket nytt och stora förändringar i skolan. År 2003
instämde fyra av tio i påståendet.
Hälften av föräldrarna tycker att det är för mycket nytt och för stora förändringar i skolan. 14 procent uppgav att påståendet stämmer mycket bra och
37 procent att det stämmer ganska bra. År 2003 var det 29 procent som
instämde i påståendet helt eller i stor utsträckning.
Av de äldre eleverna anser drygt sex av tio att det är bra med fristående skolor som ett alternativ till kommunala skolor, en minskning jämfört med 1997
då frågan ställdes föregående gång och då 40 procent tyckte det.
Fyra av tio lärare är positiva till fristående skolor, en liten minskning jämfört
med 2009 då hälften var positiva. Motsvarande för föräldrarna är sex av tio, en
ökning jämfört med 2003 då nästan hälften av föräldrarna var positiva.
Av lärarna anser en tredjedel att rätten att välja skola leder till konkurrens som
främjar kvaliteten i skolan. Andelen lärare som anser detta har minskat med
cirka 10 procentenheter sedan 2009. Över hälften av föräldrarna ansåg både
2003 och 2012 att rätten att välja skola leder till konkurrens som främjar kvaliteten i skolan. Bland lärare i fristående skolor och föräldrar till barn som går i en
skola med fristående huvudman är inställningen till det fria skolvalet mer positiv
än i genomsnitt. 61 procent av lärarna i fristående grundskolor och 54 procent
av lärarna i fristående gymnasieskolor tycker att rätten att välja skola leder till
konkurrens som främjar kvaliteten i skolorna. Bland föräldrar med barn i fri
stående grund- och gymnasieskolor är motsvarande andelar 74 och 69 procent.
Både lärare och föräldrar anser att rätten att välja skola leder till ökad segregation. Tre fjärdedelar av lärarna anser detta, en ökning sedan 2003 då sex av
tio av lärare tyckte det. Över hälften av föräldrarna anser detta, det en ökning
med 10 procentenheter sedan 2003.
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Tabell 10.3 Andel av äldre elever, lärare och föräldrar som svarat att
påståendet stämmer ganska eller mycket bra, 2012.
Äldre elever

Lärare

Föräldrar

Det är för mycket nytt och för stora förändringar i skolan.

36

60

51

Det är bra med fristående skolor som
ett alternativ till kommunala skolor.

65

43

59

Rätten att välja skola leder till
ökad segregation.

-

76

58

Rätten att välja skola leder till konkurrens
som främjar kvaliteten i skolorna.

-

32

57

Uppfattningar om kunskapskrav, betyg, omdömen
och ordning
Av de äldre eleverna anser nästan tre fjärdedelar att påståendet Kunskapskraven
i skolan är för låga stämmer ganska eller mycket dåligt. Två av tio anser där
emot att påståendet stämmer ganska eller mycket bra.
Av lärarna anser fyra av tio att kunskapskraven i skolan är för låga. Färre
lärare i grundskolan instämmer i påståendet än lärare i gymnasieskolan (38 respektive 55 procent). Av lärarna på gymnasieskolans yrkesinriktade program
anser över 60 procent att påståendet stämmer ganska eller mycket bra.
Hälften av föräldrarna instämmer i påståendet att kunskapskraven är för låga.
År 2003 instämde en tredjedel av föräldrarna i detta.
Av de äldre eleverna anser sex av tio att betygen har för stor betydelse, en
oförändrad andel jämfört med 2009. Av elever med utländsk bakgrund anser
sju av tio detta. Av lärarna instämmer omkring hälften både 2009 och 2012
i att betygen har för stor betydelse, medan fyra av tio inte anser det.
Hälften av föräldrarna anser att betygen har för stor betydelse, medan fyra
av tio är av annan åsikt. Föräldrar födda i annat land än Sverige samt föräldrar
vars högsta utbildning är grundskola eller gymnasieskola instämmer i högre
utsträckning än föräldrar med utbildning vid högskola/universitet samt föräldrar födda i Sverige. År 2003 instämde 41 procent av föräldrarna i påståendet.
Åtta av tio elever instämmer i att betyg är viktiga för att visa hur eleverna
ligger till, och flickor instämmer i högre utsträckning än pojkar (85 respektive
76 procent). Motsvarande andel 2009 var 89 procent.
Sex av tio lärare tycker att betyg är viktiga för att visa hur eleverna ligger till (sju
av tio år 2009). Lärare i grundskolans årskurs 1–6 är minst positiva till betyg.
Drygt hälften av lärarna i grundskolans lägre årskurser anser att betygen är viktiga
för att visa hur eleverna ligger till. I de högre årskurserna och i gymnasieskolan är
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det drygt 70 procent av lärarna som tycker detta. Av föräldrarna anser åtta av tio
att betygen är viktiga, vilket är en oförändrad andel jämfört med 2003.
Bland de äldre eleverna anser nio av tio att skriftliga omdömen om elevernas
kunskaper är bra för att visa hur eleverna ligger till (samma andel som 2009).
Nio av tio föräldrar anser att skriftliga omdömen om elevernas kunskaper är bra
för att visa hur eleverna ligger till. Frågan har inte tidigare ställts till föräldrarna.
Bland de äldre eleverna efterlyser sex av tio mer ordning och reda i skolan Frågan har inte funnits med i undersökningen sedan 2003. Då instämde 67 procent
i påståendet (74 procent i årskurs 7–9 och 60 procent i gymnasieskolan). I 2012
års undersökning finns inga signifikanta skillnader mellan de olika skolformerna.
Nästan åtta av tio lärare vill ha mer ordning och reda (samma andel som
2003). Av föräldrarna vill 90 procent ha mer ordning och reda (jämfört med
över 80 procent 2003).
Tabell 10.4 Andel av äldre elever, lärare och föräldrar som svarat att
påståendet stämmer ganska eller mycket bra, 2012.
Äldre elever

Lärare

Föräldrar

Generellt är kunskapskraven i skolan för låga.

21

43

48

Betygen har för stor betydelse i skolan.

60

54

49

Betyg är viktiga för att visa hur elever ligger till.

80

64

80

Skriftliga omdömen om elevernas kunskaper
är bra för att visa hur eleverna ligger till.

89

-

91

Det ska vara mer ordning och reda i skolan.

63

77

87

Föräldrar om skolans organisation
Bland föräldrarna går åsikterna om den kommunala styrningen isär, vilket också
var fallet 2003. Omkring en tredjedel av föräldrarna anser att det är bra att fler
beslut om skolan fattas av lokala politiker. Nästan hälften av föräldrarna instämmer inte i detta. Två tredjedelar av föräldrarna instämmer både 2003 och 2012
i påståendet Kommunerna har inte klarat att ta tillräckligt ansvar för skolan.
Sex av tio föräldrar anser att lärarna har för många uppgifter utöver själva
undervisningen (jämfört med 44 procent 2003). Över hälften av föräldrarna
anser att påståendet Lärarna har för stor arbetsbörda stämmer ganska eller
mycket bra (jämfört med 55 procent 2003), och åtta av tio anser att läraryrket
borde ha högre status i Sverige.
Nästan åtta av tio föräldrar anser att undervisningsgrupperna oftast är för
stora. Föräldrar födda i Sverige instämmer i högre grad med detta än föräldrar
födda utomlands.
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Av föräldrarna instämmer hälften i påståendet Skolan bör ha ett större ansvar
för elevers personliga och sociala utveckling än nu, medan fyra av tio inte anser
detta. År 2003 instämde fyra av tio i påståendet.
En fjärdedel av föräldrarna tycker att skolan är en sluten värld som inte
påverkas av omvärlden. Något färre föräldrar instämde i påståendet 2003.
Nio av tio föräldrar anser att det är bra om skolor har elever med olika
social och kulturell bakgrund. Andelen är oförändrad jämfört med 2003.

Föräldrar om skolval
Nästan nio av tio föräldrar tycker att utbildningens kvalitet är mycket viktigt
vid valet av skola. Miljön i skolan (som innemiljö, utemiljö, bibliotek och
matsal) är också något som sex av tio väger in i valet av skola, andelen är högre
bland föräldrar till grundskolebarn i årskurs 1–3 än bland föräldrar till gymnasieungdomar (70 respektive 43 procent). Lika betydelsefull för föräldrarna verkar andelen behöriga lärare vara (57 procent). Föräldrar med högskoleutbildning har i lägre utsträckning än föräldrar med lägre utbildningsnivå svarat att
andelen behöriga lärare är mycket viktig vid skolval (50 respektive 62 procent).
Något mindre än hälften värderar skolans rykte (45 procent) respektive skolans
betygs- och provresultat (41 procent) som mycket viktiga aspekter vid skolval.
På den senare frågan var andelen dubbelt så stor bland utlandsfödda föräldrar
jämfört med föräldrar födda i Sverige (68 respektive 33 procent).
År 2003 svarade var femte förälder ja på frågan om man valt en annan skola
än den kommunala skola som ligger närmast hemmet. Fler föräldrar till gymnasieungdomar svarade ja. Sedan dess har det blivit vanligare bland elever, särskilt i gymnasieskolan, att välja en skola längre bort från hemmet. I undersökningen 2012 anger också föräldrar till gymnasieungdomar i betydligt lägre
utsträckning än föräldrar till elever i grundskolans åk 1–3 att närheten till
hemmet är en mycket viktig aspekt vid valet av skola (11 procent respektive
52 procent).
Resultatet av trivselenkäter bland elever och föräldrar på skolan tycks vägas
in i högre grad av föräldrar till barn i grundskolan än av föräldrar till gymnasieungdomar (41 respektive 28 procent). Föräldrar födda utomlands tycker
i högre utsträckning att detta är en mycket viktig faktor jämfört med föräldrar
födda i Sverige (52 respektive 34 procent).
På frågan om betydelsen av skolans profil/inriktning (grundskolan) eller
program/utbildning (gymnasieskolan) vid skolval tycker föräldrar till gymna
sieungdomar i avsevärt högre utsträckning än föräldrar till barn i grundskolan
att detta är en mycket viktig aspekt (53 respektive 30 procent). 36 procent av
samtliga föräldrar tycker det. Fler föräldrar med lägre utbildningsnivå än föräldrar med högskoleutbildning tycker att detta är mycket viktigt (41 respektive
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27 procent). Likaså tycker fler föräldrar födda utomlands än föräldrar födda
i Sverige det (53 respektive 31 procent)
Att barnet redan känner andra barn på skolan är viktigare för föräldrar till
barn i grundskolans lägre åldrar än föräldrar till gymnasieungdomar (32 respektive 9 procent tycker att det är mycket viktigt). Bara 4 procent av föräldrarna tycker att ett centralt läge nära stadskärna, butiker eller service är mycket
viktigt. Merparten av föräldrarna tycker inte att det är viktigt vilka elever som
redan går på skolan och om skolan är kommunal eller fristående.
Diagram 10.1 Andel föräldrar som svarat mycket viktigt på frågan om olika
aspekters betydelse för valet av skola.
Utbildningens kvalitet

88

Skolmiljön (inne-, utemiljö,
bibl., matsal etc.)

58

Andel behöriga lärare

57

Skolans rykte

45

Skolans betygsoch provresultat

41

Bra kollektivförbindelser
eller skolskjuts

41

Resultatet av
trivselenkäter

38

Skolans profil/inriktning
eller program/utbildning

36

Att skolan ligger
nära hemmet

32

Att mitt barn känner
barn på skolan

22

Om skolan är kommunal
eller fristående

16

Vilka elever som
redan går på skolan

14

Att skolan
ligger centralt

4
0

10
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11. Lokaler, läromedel och skolmat
Av eleverna är omkring sex av tio nöjda med klassrummen och skolgården/
utemiljön. Yngre elever är något mer nöjda än äldre elever.
Bland de äldre eleverna är elever i fristående skolor i högre grad missnöjda
med skolgården eller utemiljön än elever i kommunala skolor.
Omkring var tionde elev saknar rum för läxläsning eller grupparbeten på sin
skola. Bland resterande elever är sex av tio nöjda med dessa utrymmen.
Var fjärde elev anser att omklädningsrum och duschar vid gympan är dåliga.
Omkring en tiondel av de äldre eleverna saknar omklädningsrum och duschar
i skolan.
Närmare hälften av eleverna är missnöjda med skolans toaletter. Elever i kommunala skolor är mer missnöjda med toaletterna än elever i fristående skolor, och
grundskoleelever är mer missnöjda än gymnasieelever.
Frågor om skolbibliotek, matsal och övriga utrymmen i skolan riktades
enbart till de äldre eleverna. En av tio elever saknar skolbibliotek i sin skola.
Bland de övriga är man i huvudsak nöjd med skolans bibliotek, men elever
i fristående skolor är mindre nöjda än elever i kommunala skolor.
Majoriteten av de äldre eleverna är nöjda med matsalen, medan man är
något mindre nöjd med skolans uppehållsrum och övriga utrymmen.
Omkring en fjärdedel av lärarna uttrycker missnöje med tillgången till ändamålsenliga lokaler, undervisningsmaterial, teknisk utrustning samt skolbibliotek.
Det är en liten ökning jämfört med 2009. Lärare i fristående skolor är oftare
missnöjda med tillgången till skolbibliotek än lärare i kommunala skolor.
Av föräldrarna är sju av tio ganska eller mycket nöjda med den fysiska miljön i barnens skola, en ökning sedan 2003. Nästan alla föräldrar anser också
att skolans lokaler och utemiljö väger in när de väljer skola.
Ungefär åtta av tio elever anser att läroböcker och läromedel är bra i de
flesta eller alla ämnen, medan omkring en av tio anser att läroböcker och läromedel bara är bra i några få eller inget ämne.
Åsikterna om skolmaten går isär. 30 procent av de yngre eleverna och
40 procent av de äldre eleverna tycker att skolmaten är bra samtidigt som
30 procent av båda elevgrupperna tycker att skolmaten är dålig. Hälften av
föräldrarna är nöjda med skolmaten.

Klassrum och skolgård
Två tredjedelar av de yngre eleverna tycker att klassrummen i skolan är bra,
medan 5 procent tycker att de är dåliga. Elever i årskurs 4 är betydligt mer
nöjda än elever i årskurs 6 (77 respektive 52 procent).
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Av eleverna i alla tre årskurserna tycker 59 procent att skolgården är bra.
Även där är elever i årskurs 4 betydligt mer nöjda än elever i årskurs 6 (70 respektive 48 procent). Av eleverna i alla tre årskurserna tycker 12 procent att
skolgården är dålig.
Tabell 11.1 Andel elever i årskurs 4–6 i procent om olika aspekter av den
fysiska skolmiljön.
Bra

Varken bra
eller dåligt

Dåligt

Vet inte

Klassrummen

65

28

5

1

Skolgården

59

28

12

2

Jämfört med 2003 har de yngre eleverna blivit något mindre nöjda med klassrummen. Andelen yngre elever som anser att klassrummen är bra har sjunkit
från 74 till 65 procent. Däremot är de yngre eleverna ungefär lika nöjda med
skolgården nu som 2003.
Av de äldre eleverna tycker sex av tio att klassrummen i deras skola är ganska eller mycket bra. Samtidigt tycker drygt en av tio elever att klassrummen är
ganska eller mycket dåliga. Fler elever på fristående skolor tycker att klassrummen är mycket bra än elever i kommunala skolor (27 respektive 17 procent).
Av de äldre eleverna har 5 procent angett att skolan saknar skolgård eller
utemiljö. Bland resterande elever har sex av tio svarat att de anser att skolgården
eller utemiljön är ganska eller mycket bra. Elever som går i fristående skolor är
i högre grad missnöjda med skolgården eller utemiljön än elever i kommunala
skolor, av dem har 24 procent svarat ganska eller mycket dåligt, jämfört med
13 procent bland elever i kommunala skolor.
Tabell 11.2 Andel elever i grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan
om sin inställning till olika aspekter av den fysiska skolmiljön.
Mycket
bra

Ganska
bra

Varken
bra eller
dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Vet inte

Klassrum

19

41

29

8

3

..

Skolgård/utemiljö

24

36

25

10

5

1

Rum för läxläsning eller grupparbeten
Drygt en tiondel av de yngre eleverna har svarat att det inte finns rum för läxläsning eller grupparbeten på skolan. Övriga elever verkar vara relativt nöjda
med dessa rum: sex av tio elever har svarat bra på frågan. Elever i årskurs 4 är
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mer nöjda än elever i årskurs 6 (68 respektive 50 procent). 4 procent av eleverna
i årskurs 4–6 svarar att dessa rum är dåliga.
Omkring 7 procent av de äldre eleverna har svarat att det saknas rum för
läxläsning och grupparbeten i deras skola. Bland resterande elever har sex av
tio svarat att de tycker att dessa rum är ganska eller mycket bra och 17 procent
att rummen är ganska eller mycket dåliga. Vad gäller rum för läxläsning och
grupparbeten har andelen elever som tycker att dessa rum är ganska eller
mycket bra minskat jämfört med mätningen 2009.32 För tre år sedan svarade
67 procent av eleverna att rummen för läxläsning och grupparbeten var ganska
eller mycket bra, att jämföra med 58 procent 2012.

Toaletterna
En stor andel av de yngre eleverna är missnöjda med skolans toaletter (42 procent svarar att toaletterna är dåliga). Elever på kommunala skolor är mer missnöjda än elever på fristående skolor (45 respektive 27 procent svarar dåligt på
frågan om toaletterna). Toaletterna anses i lägre utsträckning som bra i undersökningen 2012 jämfört med 2003 (19 procent jämfört med 34 procent av
eleverna har svarat bra på frågan).
Av de äldre eleverna är knappt hälften nöjda med skolans toaletter, medan
22 procent är missnöjda. Särskilt missnöjda är grundskoleelever i årskurs 7–9,
av dem är nästan en tredjedel missnöjda jämfört med 15 procent av gymnasieeleverna. Även tidigare mätningar påvisar denna skillnad mellan grundskoleoch gymnasieelever. Fristående skolors elever är i högre utsträckning nöjda
med toaletterna i skolan jämfört med elever i kommunala skolor (60 respektive
45 procent).

Gympasal och omklädningsrum
Av de yngre eleverna har ett fåtal (1 procent) angett att deras skola saknar
gympasal och omklädningsrum i samband med undervisningen i idrott och
hälsa. I övrigt är sju av tio elever nöjda med gympasalen, medan 8 procent
tycker att den är dålig. Mindre bra förefaller omklädningsrummen vara; bara
39 procent av eleverna anger att dessa är bra och 26 procent har svarat att de
är dåliga.

32 Till skillnad från föregående undersökning fanns 2012 svarsalternativet ”finns ej” med
i frågan om rum för läxläsning och grupparbeten, vilket innebär att resultaten inte är helt
jämförbara.
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Tabell 11.3 Andel elever i årskurs 4–6 i procent om olika aspekter av den
fysiska skolmiljön.
Bra

Varken bra
eller dåligt

Gympasalen

71

Omklädningsrum

39

Dåligt

Vet inte

19

8

2

33

26

2

8 procent av de äldre eleverna har angett att det saknas omklädningsrum och
duschar i skolan.33 Bland resterande elever har andelen som är nöjda minskat
även i den här frågan: från 59 till 49 procent mellan 2009 och 2012 (sett till
andelen som anser att omklädningsrum och duschar är ganska eller mycket
bra). Var fjärde elev anser 2012 att omklädningsrum och duschar är ganska
eller mycket dåliga.
Tabell 11.4 Andel elever i grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan
som angett följande svarsalternativ avseende inställning till omklädningsrum och duschar.

Omklädningsrum
och duschar

Mycket
bra

Ganska
bra

Varken
bra eller
dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Vet inte

14

34

25

16

8

3

Äldre elever om bibliotek och övriga utrymmen
De äldre eleverna har besvarat några frågor om lokaler, vilka inte riktats till de
yngre eleverna.
En av tio av de äldre eleverna anger att skolan saknar skolbibliotek. Bland
övriga elever har merparten (75 procent) svarat att de tycker att skolbiblioteket
är ganska eller mycket bra. Elever i fristående skolor är betydligt mindre nöjda
med skolbiblioteket jämfört med elever i kommunala skolor (55 respektive
79 procent).
De äldre eleverna har blivit mindre nöjda än tidigare med skolans uppehållsrum och övriga utrymmen. Medan 66 procent av eleverna svarade att
dessa utrymmen var ganska eller mycket bra 2009 var motsvarande andel
57 procent 2012.

33 Till skillnad från föregående undersökning fanns 2012 svarsalternativet ”finns ej” i frågan om
rum omklädningsrum och duschar, vilket innebär att resultaten inte är helt jämförbara över
tid.
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3 procent av eleverna har svarat att skolan saknar matsal. Bland övriga elever
tycker omkring två tredjedelar att skolans matsal är ganska eller mycket bra.
Motsvarande andel var 75 procent 2009.34
Tabell 11.5 Andel elever i grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan
om sin inställning till olika aspekter av den fysiska skolmiljön.
Mycket
bra

Ganska
bra

Varken
bra eller
dåligt

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Vet inte

Skolbiblioteket

37

38

14

4

3

4

Matsalen

26

42

20

9

4

..

Skolmaten

16

27

25

18

12

..

Uppehållsrum, övriga
utrymmen i skolan

20

37

23

11

5

4

Lärare om den fysiska skolmiljön
Enligt de fyra attitydmätningarna som genomfördes mellan åren 2000 och 2009
blev lärare alltmer nöjda med tillgången till ändamålsenliga skollokaler. Den här
trenden kan nu ha mattats av. Andelen lärare som tycker att skolans tillgång
till ändamålsenliga lokaler är ganska eller mycket bra ligger nu på 60 procent
(65 procent år 2009). Gymnasielärare är i större utsträckning än grundskole
lärare nöjda med skolans lokaler (69 respektive 56 procent). Andelen lärare som
anser att skolans tillgång till ändamålsenliga lokaler är ganska eller mycket dålig
har ökat mellan de två senaste mätningarna, från 19 till 24 procent.
Drygt hälften av lärarna är nöjda med tillgången till undervisningsmaterial
och teknisk utrustning, andelen var densamma 2009, men har ökat jämfört
med 2000. Precis som i de tidigare undersökningarna är det en större andel
gymnasielärare än grundskollärare som tycker att undervisningsmaterial och
teknisk utrustning är ganska eller mycket bra (63 respektive 49 procent).
Andelen lärare som är missnöjda med dessa resurser i skolan har ökat sedan
2009, från 24 till 28 procent, men en ännu större andel lärare var missnöjda
med skolans tillgång till undervisningsmaterial och teknisk utrustning 2000
och 2003.
Två tredjedelar av lärarna tycker att skolans tillgång till skolbibliotek är bra.
Men det finns skillnader mellan lärare på fristående och kommunala skolor.
Omkring hälften av lärarna på fristående skolor anser att skolans tillgång till
skolbibliotek är ganska eller mycket dålig, medan motsvarande andel bland

34 Till skillnad från föregående undersökning fanns 2012 svarsalternativet ”finns ej” i frågan
om skolans matsal, vilket innebär att resultaten inte är helt jämförbara över tid.
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kommunala skolors lärare är väsentligt lägre (20 procent i grundskolan och
9 procent i gymnasieskolan). Lärare som arbetar vid skolor med färre än
200 elever är i mindre nöjda än lärare på större skolor. Detta resultat hänger
troligtvis samman med att många fristående skolor är förhållandevis små och
kanske i lägre utsträckning har ett eget skolbibliotek. Jämfört med tidigare
mätningar verkar andelen nöjda lärare vara relativt konstant. Däremot har det
skett en liten ökning i andelen lärare som svarat att skolans tillgång till skolbibliotek är ganska eller mycket dålig mellan de två senaste mätningarna.
Tabell 11.6 ”Vad tycker du om följande förutsättningar för din undervisning?”
Andel lärare i procent som 2000–2012 svarat ganska bra eller mycket bra
respektive ganska dåligt eller mycket dåligt.

2003

2006

2009

2012

2000

2003

2006

2009

2012

Ganska dåligt eller
mycket dåligt

2000

Ganska bra eller mycket
bra

Tillgång till ändamålsenliga lokaler

53

55

61

65

60

32

31

21

19

24

Tillgång till undervisningsmaterial
och teknisk utrustning

46

48

55

55

54

31

31

24

24

28

Tillgång till skolbibliotek*

64

62

63

65

65

22

23

18

17

22

*2012 formulerades frågan om, då Bibliotek ändrades till Tillgång till skolbibliotek.
Andelen som svarat varken bra eller dåligt eller vet inte redovisas inte.

Föräldrar om den fysiska miljön i skolan
Sju av tio föräldrar är ganska eller mycket nöjda med den fysiska miljön i barnens skola. 18 procent uppger att de är mycket nöjda och 52 procent att de är
ganska nöjda. När motsvarande fråga ställdes i undersökningen 2003 svarade
knappt sex av tio att den fysiska miljön i skolan var ganska eller mycket bra.35
Färre föräldrar har svarat att de är ganska eller mycket missnöjda med skolans fysiska miljö än 2003 (16 procent jämfört med 26 procent, notera den
ändrade svarsskalan). 13 procent av föräldrarna svarar att de är ganska missnöjda med den fysiska miljön och ytterligare 3 procent uppger att de är
mycket missnöjda. Det verkar alltså som om dagens föräldrar har en mer positiv bild av den fysiska skolmiljön än tidigare.
Frågor om skolmiljön ställs också till föräldrar som något som kan väga in
vid skolval. På denna fråga har 95 procent av föräldrarna angett att skolmiljön
35 Frågan som ställdes i undersökningen 2003 var formulerad Vad tycker du om följande i ditt
barns skola: den fysiska skolmiljön, t.ex. lokaler och skolgård? Svarsskalan var också en annan:
mycket bra, ganska bra, varken bra eller dåligt, ganska dåligt, mycket dåligt, vet inte. Detta
innebär att resultaten inte är helt jämförbara.
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(till exempel innemiljö, utemiljö, bibliotek, matsal) är ganska eller mycket
viktig vid valet av barnets skola.
Den sammantagna bilden av föräldrars inställning till den fysiska miljön
i skolan är att den är viktig och att föräldrarna också i stor utsträckning, och
mer än tidigare, är nöjda med den.

Elever om läroböcker och läromedel
Av eleverna i årskurs 4–6 anser åtta av tio att läroböckerna och läromedlen är
bra i de flesta eller i alla ämnen. Resultatet har inte förändrats nämnvärt sedan
2003. Eleverna i årskurs 4 är mer nöjda än eleverna i årskurs 6 (85 respektive
73 procent tycker att läromedlen i de flesta eller alla ämnen är bra). 6 procent
av eleverna anser att läroböcker och läromedel är bra i några få eller inget ämne.
Av eleverna i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan anser tre fjärdedelar att läroböckerna och läromedlen är bra. Också det här resultatet har varit relativt stabilt under en längre tid, men har sjunkit litet jämfört med undersökningen
2009, då andelen var 81 procent. 10 procent av eleverna anser att läroböcker
och läromedel är bra i några få eller inte i något ämne.

Elever och föräldrar om skolmaten
Åsikterna om skolmaten går isär: tre av tio elever tycker att den är bra, medan
tre av tio tycker att den är dålig. Fyra av tio anser att den varken är bra eller
dålig. Elever i årskurs 4 är mer nöjda med maten i skolan än elever i årskurs
5 och 6. Svarsmönstret var detsamma 2009.
1 procent av de äldre eleverna har svarat att de inte har skolmat i sin skola.
Fyra av tio elever anser att maten i skolan är ganska eller mycket bra. År 2009
tyckte hälften av eleverna detta. I skolor med fristående huvudmän var eleverna
mer nöjda med maten än i skolor med kommunala huvudmän (57 respektive
40 procent tyckte att skolmaten var ganska eller mycket bra). Tre av tio elever
anser att skolmaten är ganska eller mycket dålig, vilket är oförändrat jämfört
med 2009.
Drygt hälften av föräldrarna är ganska eller mycket nöjda med skolmaten,
medan två av tio föräldrar är ganska eller mycket missnöjda. Föräldrar till barn
i årskurs 1–6 är mer nöjda med skolmaten än föräldrar till barn i årskurs 7–9
och i gymnasieskolan. Jämfört med undersökningen 2003 är andelen föräldrar
som är nöjda med barnens skolmat stabil, medan andelen som uttrycker missnöje minskat med 5 procentenheter.36
36 Frågan som ställdes i undersökningen 2003 var formulerad Vad tycker du om följande på ditt
barns skola: skolmaten? Svarsskalan var mycket bra, ganska bra, varken bra eller dåligt, ganska
dåligt, mycket dåligt, vet inte.
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12

Om undersökningens
genomförande

12. Om undersökningens genomförande
Vart tredje år sedan 1993 har Skolverket genomfört nationella attitydundersökningar som omfattar elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan samt lärare
i hela grund- och gymnasieskolan. I samband med undersökningen år 2003
beslutade Skolverket att elevgruppen skulle utökas med elever i årskurs 4–6.
I undersökningarna fram till och med 2003 ingick även undersökningsgrupperna föräldrar och allmänhet, och i årets undersökning ingår föräldrarna igen.
I undersökningen 2012 deltog elever i årskurs 4–6, 7–9 och gymnasieskolan, lärare i grund- och gymnasieskolan samt föräldrar med barn i grund- eller
gymnasieskolan. Undersökningen genomfördes under våren 2012. En ny skollag samt nya läro- och kursplaner infördes hösten 2011 och resultaten i undersökningen speglar således de svarandes uppfattningar under en intensiv
reformperiod.

Frågorna i attitydundersökningen
De nationella styrdokumenten och framför allt läroplanerna har varit väg
ledande för utformningen av enkätfrågorna. Nya läroplaner kom 2011 och
en del mindre justeringar av frågorna gjordes utifrån dessa. Samtidigt som
det är viktigt att frågorna stämmer överens med aktuella styrdokument är det
angeläget att försöka bevara undersökningens tidsserier.
Rubrikerna i läroplanernas kapitel om övergripande mål och riktlinjer motsvarar till stor del innehållet i undersökningen – normer och värden, kunskaper, elevernas ansvar och inflytande, skola och hem samt bedömning och
betyg. Det som i läroplanerna behandlas i avsnittet om normer och värden har
i undersökningen resulterat i frågor om till exempel trygghet och kränkande
behandling. Läroplanernas avsnitt om kunskaper belyses i frågor om bland
annat lärarnas förmåga att skapa intresse och ge stöd och hjälp samt elevernas
engagemang i skolan.37
Inför 2006 års mätning genomgick samtliga enkäter en större bearbetning
och enkäterna till de yngre och äldre eleverna anpassades för att underlätta
jämförelser mellan elevgrupperna. Skolverket tog även hänsyn till synpunkter
från lärare och elever som deltagit i tidigare års undersökningar i arbetet med
att justera enkäternas frågor och svarsalternativ. De nya frågorna utarbetades
i samarbete med Mättekniska laboratoriet vid Statistiska centralbyrån (SCB),
som även sett över årets upplagor av enkäterna.
37 I årets upplaga ingår även frågor om it med anledning av ett regeringsuppdrag
(U2007/1716/S) att följa upp barns, elevers och lärares it-användning och it-kompetens.
Även detta har föranlett en del omarbetningar av enkäterna. Frågorna om it behandlas i en
egen rapport.
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Genomgående har rättningar gjorts vid dubbelmarkeringar i enkäterna. Vid
dubbelmarkeringar där en av markeringarna varit vet inte eller inte aktuellt har
det andra svarsalternativet prioriterats. Vid dubbelmarkeringar med två svar
där inte något är vet inte eller inte aktuellt har ett svar av de två slumpats fram.

Elevundersökningen – yngre elever
Urval – elevundersökningen i årskurs 4–6
Elever i årskurs 4–6 kallas yngre elever i rapporten. Urvalet är gjort i två steg.
Det första urvalet är ett stratifierat, obundet och slumpmässigt urval av skolor
och omfattar 164 skolor.
För att kunna särredovisa svaren på frågorna för elever med svensk respektive utländsk bakgrund gjordes ett utökat urval av skolor där minst 50 procent
av eleverna under läsåret 2011/12 hade utländsk bakgrund.38 I urvalet ingår
34 skolor där minst 50 procent av eleverna har utländsk bakgrund.
I det andra steget av urvalsprocessen användes information om de utvalda
skolorna för att dra ett obundet slumpmässigt urval av en klass per utvald
skola. Kriteriet för att en klass skulle kunna bli utvald var att den skulle ha
minst 6 elever och inte vara en förberedelse- eller specialklass.
Datainsamling – elevundersökningen i årskurs 4–6
Datainsamlingen som genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket, bestod av en enkät som eleverna fick besvara under en lektionstimme i skolan. Enkäten var delvis densamma som den de äldre eleverna
besvarade. De utvalda skolorna fick själva välja när enkäten skulle besvaras
under vecka 17 till och med vecka 20 2012, men datainsamlingsperioden
omfattade i realiteten tiden från vecka 17 till och med vecka 25. Elever som
inte var närvarande vid det första undersökningstillfället skulle i möjligaste
mån erbjudas att besvara enkäten vid ett senare tillfälle under denna period.
På grund av elevernas ringa ålder fick varje vårdnadshavare information39 om
undersökningen från skolan och även möjlighet att neka till att deras barn
skulle delta i undersökningen. Enbart de elever vars vårdnadshavare blivit
informerade fick delta i undersökningen.

38 Med svensk bakgrund avses att eleven är född i Sverige och att minst en av föräldrarna är
född i Sverige. Med utländsk bakgrund avses att eleven själv är född i ett annat land än Sverige eller att båda elevens föräldrar är födda i ett annat land än Sverige. Denna definition motsvarar den som används i officiell statistik av bland annat Statistiska centralbyrån.
39 Ett informationsblad som kunde användas för att informera föräldrarna om undersökningen
ingick i den information som skickades till de utvalda skolorna.
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Bortfall – elevundersökningen i årskurs 4–6
I 4 av de 164 utvalda skolorna fanns enbart resursklasser eller annan typ av
specialundervisning och de avfördes från urvalsramen som övertäckning.
Av de återstående 160 skolorna deltog 137 skolor och lika många klasser/
undervisningsgrupper, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 86 procent. I de
160 utvalda klasserna/undervisningsgrupperna fanns totalt 3 111 elever
i årskurs 4, 5 eller 6. Av dessa besvarade 2 404 elever enkäten, vilket ger en
svarsfrekvens på 77 procent.
Tabell 12.1 Svarsfrekvens, elever i årskurs 4–6, fördelat på
skol- och individnivå.
Skolnivå

Individnivå

Antal i
urvalet

Antal som
deltog

Svarsfrekvens

Antal i
urvalet

Antal som
deltog

Svarsfrekvens

160*

137

85,6 %

3 111

2 404

77,3 %

*164 skolor var med i urvalet från början, men 4 skolor definierades som övertäckning.

Partiellt bortfall innebär att vissa frågor i enkäten inte är besvarade, och ger ett
bortfall mellan 1–2 procent i de flesta frågor. Det största partiella bortfallet,
knappt 3 procent, finns i frågan ”Får du vara med och bestämma om hur ni
ska arbeta (t.ex. i grupp eller var för sig)?”

Elevundersökningen – äldre elever
Urval – elevundersökningen i årskurs 7–9 och gymnasieskolan
I rapporten kallas eleverna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan äldre elever.
I urvalet har registren över grundskolans och gymnasieskolans elever använts.
För att kunna särredovisa svaren för elever med utländsk bakgrund har ett
utökat urval gjorts för denna grupp i likhet med föregående undersökningar
sedan 2003. Urvalet, som omfattade 2 600 elever, stratifierades efter skolform
(grundskolans årskurs 7–9 respektive gymnasieskolan), program i gymnasieskolan (yrkesförberedande respektive studieförberedande program)40 och
svensk respektive utländsk bakgrund. För första gången ingår även huvud
mannatyp (kommunal och fristående) i stratifieringen.

40 Programmen har delats in i två kategorier beroende på om programmet har krav på arbetsplatsförlagd utbildning eller inte. Se rubriken ”Variabler i redovisningen” s. 137.
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Av de 2 600 eleverna utgjorde 1 900 ett urval där telefonintervjuer användes
som insamlingsmetod. De resterande 700 utgjorde ett experimentellt urval där
eleverna fick besvara en enkät per post eller alternativt en webbenkät. Det
experimentella urvalet gjordes i syfte att utvärdera vilken insamlingsmetod som
ska användas i framtiden.
Datainsamling – elevundersökningen i årskurs 7–9 och gymnasieskolan
Datainsamlingen som gjordes av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av
Skolverket, genomfördes i första hand genom telefonintervjuer. Datainsamlingen pågick under perioden 18 april–4 juni 2012. I telefonintervjuerna läste
intervjuaren upp svarsalternativen för eleverna. I de fall där telefonnummer till
de utvalda eleverna inte gick att finna, vilket gällde för 302 elever, skickades en
postenkät ut med två påminnelser. I den andra påminnelsen bifogades även ett
nytt frågeformulär. 15 elever avböjde telefonintervju, men besvarade undersökningen via pappersenkät istället.41
I elevundersökningarna sedan 2003 läser inte intervjuaren upp svarsalterna
tivet vet inte, vilket gjordes 2000 och tidigare. Om eleven spontant ändå har
sagt att den inte vet svaret på en fråga har svarsalternativet vet inte markerats av
intervjuaren. Detta har troligen lett till att procentandelen som svarat vet inte
minskat i de frågor där andelen vet inte-svar i tidigare undersökningar varit stor.
Den experimentella gruppen som bestod av 700 personer, fick frågeblanketterna utskickade med post. De fick även information om att de kunde besvara
frågorna via en webbenkät och hur de skulle gå tillväga för att komma in på
den via internet. Datainsamlingen genomfördes av enkätenheten vid SCB.
Bortfall – elevundersökningen i årskurs 7–9 och gymnasieskolan
Av de 2 600 eleverna i urvalet deltog 1 441, vilket ger en svarsfrekvens på
55 procent. Av bortfallet berodde 24 procent på att respondenten inte ville
medverka, 53 procent på att respondenten inte kunde nås och 2 procent på
övriga anledningar. För att minska påverkan av elevbortfallet har undersökningsresultaten kalibrerats.42 De hjälpvariabler som använts för att kalibrera
vikterna i elevundersökningen är kön, skolform, boendekommun, svensk/
utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå.
Tabell 12.2 Svarsfrekvens, elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan.
Antal i urvalet

Antal som deltog

Svarsfrekvens

2 600

1 441

55,4 %

41 Av totalt 1 441 svarande deltog 992 via telefonintervju och 449 via post- eller webbenkät.
42 Se rubriken ”Kalibrering av vikter” s. 137.

attityder till SKOLAN 2012  131

I telefonintervjuerna deltog 1 007 elever av totalt 1 898 elever i bruttourvalet
(två elever betecknades som övertäckning). 302 av eleverna saknade telefonnummer och fick istället pappersenkäter hemskickade. Därmed blev svars
andelen bland dem som kontaktades via telefon 63 procent. Av eleverna där
telefonnummer saknades besvarade 40 procent enkäten.
Av de 700 eleverna i den experimentella gruppen som fick besvara frågorna
via en enkät per post eller en webbenkät, svarade 45 procent på enkäten efter
två påminnelser.
Det partiella bortfallet är lägre än 1 procent på de flesta frågorna. I några
frågor finns ett större bortfall, främst gäller detta frågor som inte är aktuella för
hela gruppen.
Experimentell design i elevundersökningen i årskurs 7–9 och
gymnasieskolan
Resultaten från telefonintervjuerna har kunnat redovisas tillsammans med
resultaten från postenkäten, eftersom skillnaden i svarsmönster mellan telefonintervjuerna och hela urvalet i de flesta fall är väldigt liten.
Utifrån den experimentella designen har några slutsatser kunnat dras. Det
är en signifikant högre andel som svarar på frågorna vid telefonintervjuer än
via en postenkät. För att se om insamlingsmetoden har betydelse för svarsfördelningen i undersökningsfrågorna har även fördelningstester genom logistisk
regression genomförts för några frågor som bedömts som extra viktiga i undersökningen. För sex av de 16 utvalda frågorna har signifikanta skillnader i svarsfördelningen uppmätts.
På frågan Hur trivs du med andra elever? svarar elever som intervjuades per
telefon oftare ganska eller mycket bra än elever som besvarade frågan via postenkät. När det gäller frågorna Hur ofta känner du dig rädd i skolan? respektive
Hur ofta händer det i skolan att någon eller några elever slår dig eller gör dig illa
på något annat sätt? är det färre elever som i en telefonintervju uppger att de
känner sig rädda eller utsatta jämfört med elever som besvarat frågorna via
postenkät.
Dessutom är det tre av frågorna som handlar om elevens inflytande som
uppvisar signifikanta skillnader beroende på vilken insamlingsmetod som
använts. De elever som deltagit i telefonintervjuerna uppger i högre utsträckning att de kan vara med och bestämma om vad de får lära sig i olika ämnen
och om reglerna i skolan. På frågan hur mycket de vill vara med och bestämma
om reglerna i skolan är det fler elever som har svarat med extremerna vid telefonintervjuerna, medan de som svarat via postenkät oftast svarat varken mycket
eller lite.
Det kan tyckas märkligt med bedömningen att det går att lägga ihop resultaten från telefonintervjuer och postenkäter samtidigt som det tycks finnas en
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metodeffekt. Bedömningen beror på att urvalet (och antalet svar) i postenkäterna är klart färre än urvalet till telefonintervjuerna. Att lägga till postenkätsvaren har då ingen stor effekt på skattningarna. Om urvalen hade varit
ungefär lika stora, hade det inte varit säkert att resultaten kunnat läggas ihop.

Jämförelse mellan yngre och äldre elever
Vid jämförelser mellan yngre och äldre elever är det några omständigheter som
bör tas i beaktande. För det första skiljer sig urvalet av elever i årskurs 4–6 från
urvalet av elever i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan. Det förstnämnda är ett
klassurval, det senare ett individurval.
För det andra blev de äldre eleverna i de flesta fall telefonintervjuade och
intervjuaren läste inte upp svarsalternativet vet inte för dem. Enbart om de
äldre eleverna själva spontant svarade att de inte visste svaret på en fråga markerades svarsalternativet vet inte. De yngre eleverna besvarade enkäten i skolan
och de har i de flesta frågor haft möjlighet att kryssa för svarsalternativet vet
inte. Detta är en del av förklaringen till varför en större andel yngre än äldre
elever har svarat vet inte. Svarsfrekvensen är dessutom lägre bland de äldre än
de yngre eleverna, 55 jämfört med 77 procent.

Lärarundersökningen
Urval – lärarundersökningen
Lärarundersökningen omfattar lärare i grundskolans årskurs 1–9 och gymnasieskolan. I urvalet har registret över pedagogisk personal använts. Urvalet
omfattade 2 900 lärare och stratifierades efter skolform, befattningskod och kön.
Av de 2 900 lärarna i urvalet visade sig 7 vara övertäckning. Totalt besvarade
1 754 lärare postenkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 61 procent.
Urvalet är inte stratifierat efter huvudmannatyp (kommunal eller fristående),
men eftersom urvalet är riksrepresentativt finns båda typerna av huvudmän representerade. Av lärarna är det 85 procent som anger att de arbetar i en skola med
kommunal huvudman, och 15 procent anger att de arbetar i en fristående skola.
Datainsamling – lärarundersökningen
Datainsamlingen som genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag
av Skolverket, gjordes med hjälp av postenkäter som sändes hem till lärarna. Två
påminnelser gick ut, i den andra påminnelsen bifogades även ett nytt frågeformulär. Datainsamlingen pågick under perioden 24 april–25 juni 2012.
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Bortfall – lärarundersökningen
Av de 2 893 lärarna i urvalet deltog 1 754, vilket ger en svarsfrekvens på
61 procent. Av bortfallet berodde 98 procent på att enkäten inte återsändes.
Fyra respondenter meddelade aktivt att de inte ville medverka. För att minska
påverkan av bortfallet har undersökningsresultaten kalibrerats43. De hjälpvariabler som användes för att kalibrera vikterna i lärarundersökningen var kön,
ålder, civilstånd, födelseland, boendekommun, befattning och lärarexamen.
Tabell 12.3 Svarsfrekvens, lärare i grund- och gymnasieskolan.
Antal i urvalet

Antal som deltog

Svarsfrekvens

2 893*

1 754

60,6 %

*2 900 lärare var med i urvalet från början, men 7 definierades senare som övertäckning.

Det partiella bortfallet är lågt och varierar mellan 0,3 och 2,2 procent. Tre frågor
har 3–4 procents bortfall, och två av dessa är delfrågor som inte berör hela gruppen.

Föräldraundersökningen
Urval – föräldraundersökningen
Föräldraundersökningen genomfördes som en postenkät och en webbenkät
riktad till föräldrar med barn i skolan. Föräldrarna omfattar den del av befolkningen som har barn som går i grund- eller gymnasieskolan. Urvalet har dragits med hjälp av registret över totalbefolkningen.
Urvalsramen bestod av alla barn födda 1992–2004. För varje barn hämtades
information om vilka personer som är barnets vårdnadshavare och som dessutom är folkbokförda på samma fastighet som barnet. För att kunna särredovisa svaren för vårdnadshavare som är födda i Sverige respektive utanför Sverige,
gjordes en stratifiering efter barnets bakgrund. Stratifieringen syftade till att
cirka 2 000 vårdnadshavare med svensk bakgrund och cirka 600 vårdnads
havare med utländsk bakgrund skulle ingå i urvalet.
I det första steget drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt urval om
2 601 barn. I det andra steget drogs en vårdnadshavare för varje utvalt barn
genom ett obundet slumpmässigt urval. Efter att urvalet dragits kontrollerades
om någon familj dragits till urvalet fler än en gång. Ett fåtal dubbletter uteslöts
från urvalet och familjerna besvarade bara en enkät inom undersökningen.

43 Se rubriken ”Kalibrering av vikter” s. 137.
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Datainsamling – föräldraundersökningen
I ett informationsbrev ombads föräldrarna att besvara frågorna via internet
eller på bifogad pappersblankett och skicka svaret till SCB. Datainsamlingen
som gjordes av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket,
genomfördes med hjälp av postenkäter med två påminnelser. Vid utskicken
bifogades även inloggningsuppgifter till en motsvarande webbenkät. I den
andra påminnelsen bifogades även ett nytt frågeformulär. På kuverten till föräldrarnas enkät stod ett namngivet barn, vilket föräldrarna instruerades att
besvara enkäten utifrån. Datainsamlingen pågick under perioden 2 maj–
25 juni 2012. Urvalet omfattade 2 601 personer.
Bortfall – föräldraundersökningen
Svarsfrekvensen för enkäten som riktades till föräldrar är 47 procent. Cirka
98 procent av bortfallet bland föräldrar berodde på att enkäten inte återsändes.
För att minska inverkan av bortfallet har undersökningsresultaten kalibrerats44.
De hjälpvariabler som användes för att kalibrera vikterna i undersökningen
bland föräldrar var kön, ålder, civilstånd, svensk eller utländsk bakgrund,
utbildningsnivå, antal vårdnadshavare respektive barnets kön och ålder.
Tabell 12.4 Svarsfrekvens, föräldrar i grund- och gymnasieskolan.
Antal i urvalet

Antal som deltog

Svarsfrekvens

2 599*

1 233

47,4 %

*2 601 föräldrar ingick i urvalet, men två definierades senare som övertäckning.

Det partiella bortfallet är lågt och varierar mellan 0,5 och 2 procent på samtliga frågor i enkäten.

Statistiskt säkerställda skillnader
Attitydundersökningen omfattar ett urval elever och lärare, och de procentuella
svarsfrekvenser som presenteras är skattade andelar av den undersökta gruppens verkliga fördelning. För att kunna dra slutsatser om hela den undersökta
gruppen används konfidensintervall för att mäta säkerheten i skattningarna.
Konfidensintervallet talar om hur sannolikt det är att finna den undersökta
populationens verkliga andel inom ett visst intervall från den skattade andelen.
Det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan två grupper om konfidens
intervallen för grupperna inte överlappar varandra. I denna undersökning til�lämpas 95-procentiga konfidensintervall vid uttalanden om statistiskt säker44 Se rubriken ”Kalibrering av vikter” s. 137.
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ställda skillnader. Med detta avses att intervallet i genomsnitt täcker det sanna
värdet i 95 fall av 100, om andra fel än urvalsfel är försumbara.
I rapporten omnämns bara skillnader mellan grupper som är statistiskt säkerställda på 95-procentsnivån, eftersom skillnaderna annars anses vara alltför
osäkra. I tabellerna är värdena avrundade till närmaste heltal och värden under
0,5 är avrundade till noll. Mycket osäkra skattningar, där konfidensintervallet
är större än andelsskattningen, har prickats (..). Konfidensintervallen finns inte
angivna tillsammans med de skattade andelar som presenteras i rapporten, men
i tabellerna på Skolverkets webbplats anges konfidensintervallen. Detta innebär att det kan se ut som att det finns skillnader mellan två grupper i tabeller
i rapporten, när dessa skillnader inte är statistiskt säkerställda. Tabell 6.3 som
ingår i kapitlet ”Nytta av studierna och förväntningar” kan tas som ett exempel:
Tabell 6.3 ”Hur ofta känner du dig stressad i skolan?” Andel elever
i årskurs 4–6 i procent år 2003–2012.

Varje dag

En eller
flera ggr
i veckan

En eller
flera ggr
i månaden

Mer sällan

Aldrig

2003

4

13 (± 2)

28

25

21

8

2006

3

12 (± 1)

16

35

23

11

2009

3

10 (± 2)

20

35

23

9

2012

3

11 (± 1)

17

33

27

8

Vet inte

Andelen elever som känner sig stressade en eller flera gånger i veckan ser enligt
tabellen ut att minska något över tid. När ett 95-procentigt konfidensintervall
används visar det sig att de skattade andelarna för 2003, 2006, 2009 och 2012
ligger inom intervallen 11–15 procent, 11–13 procent, 8–12 procent respektive 10–12 procent. Konfidensintervallen överlappar med andra ord varandra
och skillnaderna mellan de fyra undersökningarna är därmed inte statistiskt
säkerställda. De skillnader som kommenteras i rapporten är bara sådana som
är statistiskt säkerställda.
Flera av resultaten i rapporten visar på skillnader mellan flickor och pojkar
respektive elever och föräldrar med svensk eller utländsk bakgrund. Här är det
av särskild vikt att beakta att dessa grupper är heterogena. Analysen av resultaten bör göras med försiktighet och i relation till den forskning som finns på
området.

Enkäter och tabeller på Skolverkets webbplats
Resultaten av undersökningen presenteras fråga för fråga i tabeller som finns
tillgängliga på Skolverkets webbplats. I tabellerna presenteras procentuella
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svarsfördelningar med konfidensintervall som anger hur stor osäkerhet de skattade procentandelarna har till följd av att undersökningen bara gäller ett urval
av gruppen. I anslutning till tabellerna finns ett tolkningsstöd som beskriver
hur man läser tabellerna och hur man tolkar konfidensintervallen. Enkäter och
intervjuformulär finns också tillgängliga på Skolverkets webbplats. Även enkäter
och resultattabeller för samtliga frågor från undersökningarna 2003, 2006
samt 2009 finns på Skolverkets webbplats.

Kalibrering av vikter
En viktig aspekt av en undersöknings kvalitet är bortfallets storlek. Ett vanligt
sätt att minska bortfallets storlek i postenkätundersökningar är att genomföra
telefonintervjuuppföljningar. I de första attitydundersökningarna användes telefonintervjuundersökningar för att minska bortfallet. I undersökningarna sedan
2003 har kalibrering av vikter istället använts som metod för att minska bortfallsskevheten. Kalibreringsmetoden bygger på att det finns kunskap om de
respondenter som inte besvarat undersökningen. I korthet innebär kalibreringsmetoden ett användande av ett antal registervariabler som samvarierar med
svarsbenägenheten hos olika grupper. Vilka registervariabler som använts i vilken
undersökning redovisas nedan under respektive undersökning. Förutom att
bortfallsskevheten minskas är en fördel med metoden att undersökningskostnaden minskar jämfört med om uppföljningar via telefonintervjuer görs.

Variabler i redovisningen
Elever
För de yngre eleverna särredovisas resultaten efter huvudman, årskurs, kön och
svensk respektive utländsk bakgrund.
För de äldre eleverna särredovisas resultaten efter skolform, programtyp
i gymnasieskolan, huvudman, föräldrarnas högsta genomsnittliga utbildningsnivå, kön och svensk respektive utländsk bakgrund. Skolformsgrupperna är
indelade i elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan.
Under det läsår som undersökningen genomfördes fanns det två parallella
programstrukturer i gymnasieskolan. Elever i årskurs 1 och 2 läser enligt den
reformerade gymnasieskolan (Gy 2011), medan elever i årskurs 3 följer Lpf 94
med programrevideringar i Gy 2000. För undersökningens indelning av gymnasieprogram innebär detta, att de utbildningar som kategoriseras som yrkesinriktade är yrkesprogram enligt Gy 2011 och utbildningar enligt Lpf 94/Gy
2000 som kräver arbetsplatsförlagt lärande om minst 15 veckor samt program
vid fristående skolor och specialutformade program med motsvarande inrikt-
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ning.45 De program/utbildningar som i rapporten kallas studieinriktade är de
som enligt Gy 2011 kategoriseras som högskoleförberedande och de utbildningar enligt Lpf 94/Gy 2000 där arbetsplatsförlagt lärande inte är obligatoriskt samt program vid fristående skolor och specialutformade program med
motsvarande inriktning. 46 Utöver de yrkes- respektive studieinriktade utbildningarna finns i båda programstrukturer program avsedda främst för elever
som saknar behörighet för studier på nationella program: fem introduktionsprogram (enligt Gy 2011) och individuella programmet (Lpf 94/Gy 2000).
Föräldrarnas högsta utbildning är indelad i grundskola, gymnasieskola och
högskola/universitet. Den av föräldrarna som har högst utbildning räknas, det
vill säga om en elev har en förälder med högst grundskoleutbildning och en
med högst gymnasieskola är det gymnasieskolnivån som räknas i variabeln förälders högsta utbildning.
Svensk bakgrund avser att eleven själv är född i Sverige och att minst en av
föräldrarna är född i Sverige. Med utländsk bakgrund avses att eleven själv är
född i ett annat land än Sverige eller att båda elevens föräldrar är födda i ett
annat land än Sverige. Denna definition motsvarar den som används i officiell
statistik av bland annat Statistiska centralbyrån. Samtliga variabler är registervariabler, förutom de yngre elevernas uppgift om kön samt svensk/utländsk
bakgrund som de själva angav i enkäten.
Lärare
Lärarnas svar särredovisas efter hur lärarna i enkäten har angett sin huvudsakliga undervisning (skolform, årskurs och programtyp i gymnasieskolan), kön,
huvudman, antal elever på skolan och antal undervisningsår. Skolformsgrupperna som redovisas är: grundskolan årskurs 1–9, 1–3, 4–6 och 7–9 samt gymnasieskolan år 1–3. Programtypsgrupperna är yrkesinriktade respektive studie-

45 Enligt Gy 2011: Barn- och fritidsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, el- och
energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet, industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet. Även riksrekryterande utbildningar med egna
examensmål räknas som yrkesförberedande.
Enligt Lpf 94/Gy 2000: Barn- och fritidsprogrammet, byggprogrammet, elprogrammet, energiprogrammet, fordonsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet, industriprogrammet, livsmedelsprogrammet, medieprogrammet, naturbruksprogrammet och omvårdnadsprogrammet.
46 Enligt Gy 2011: Ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet,
naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Även
den internationella utbildningen International Baccalaureate räknas som högskoleförberedande.
Enligt Lpf 94/Gy 2000: naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, estetiska programmet, International Baccalaureate och Waldorfutbildning.
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inriktade program på samma sätt som för eleverna (se föregående stycke). Antal
undervisningsår är indelat i 0–10 år, 11–25 år och 26 år eller mer. Antal elever
på skolan är indelat i mindre än 200 elever, 200–499 elever och 500 elever
eller mer. Kön, skolform, antal elever på skolan och undervisningsår är register
variabler och övriga uppgifter har besvarats av lärarna i enkäten.
Föräldrar
För föräldrarna särredovisas resultaten efter skolform och årskurser, huvudman, program i gymnasieskolan, barnets kön, förälderns kön, förälderns
högsta utbildning samt om förälderns födelseland är Sverige eller utomlands.
Skolformsgrupperna är indelade på samma sätt som för lärarna och program
typsgrupperna är indelade på samma sätt som för de äldre eleverna (se de två
föregående styckena). Föräldern ska besvara frågorna i enkäten utifrån ett visst
barn. Uppgift om förälderns kön gäller den förälder som enkäten adresserades
till. Förälderns högsta utbildning är indelad i grundskola, gymnasieskola och
högskola/universitet på samma sätt som för eleverna. Samtliga variabler är
registervariabler.
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I den här rapporten redovisas resultaten från Skolverkets
undersökning Attityder till skolan 2012, den sjunde
i ordningen. Skolverket har sedan 1993 gjort regel
bundna nationella attitydundersökningar som omfattar
elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan samt lärare
i hela grund- och gymnasieskolan. Sedan 2003 ingår
också elever i årskurs 4–6 i undersökningen. En för
äldraenkät ingick i undersökningen fram till och med
2003 och återinfördes 2012.
Skolverkets attitydundersökning kompletterar den nationella uppföljningen och utvärderingen av svensk grundoch gymnasieskola genom att ge olika gruppers syn på
och upplevelse av skolan. Undersökningen avser att
bidra till en sakligt grundad, fördjupad diskussion om
skolan. Resultatet kan dessutom ge signaler om vilka
ytterligare analyser inom skolområdet som behöver göras.

