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SUMMARY 

A n umber of 240 students in grade 7 are questioned about the 
change from middle to senior level. Teachers are interviewed 
about a subsample of 40 students selected among high and low 
achievers. Of the whole group 91 are children from sparsely 
populated areas with few peers around. 83 of the students 
visited schools of type B in grade 6 and 165 visited schools 
of type A. The study is a follow up of earlier inquiries 
about school achievement and adjustment. A majority of the 
students consider the teacher the most important factor for 
how they like school. Next come peers and school work. Many 
students are uncertain about their teachers' relation to 
them and boys experience less interest from their teachers 
than girls do. Students from B-schools are more indifferent 
in their attitudes to instruction and methods of work. They 
also feel more unsecure and anxious than they did in grade 6. 
This is often felt in situations when reading or speaking 
aloud in class. Students from A-schools often mention several 
situations making them unsecure. In relation to teachers and 
concerning marks and competition B-school students are less 
strained than A-school students. Children from sparsely 
populated areas more often work together with their parents 
and less often travel or play with them. In the subsample 
of high and low achievers these children were judged to be 
as popular and active in groups as the average and to be 
more mature and talkative. In the low achieving group they 
were better adjusted to school work than other students. 



Råberg, A. Glesbygdsbarns övergång till högstadiet. En 
uppföljning från åk 6 till åk 7. Pedagogiska rapporter 
Umeå, nr 62, 1977. 

SAMMANFATTNING 

En uppföljning av 248 elever från årskurs 6 till årskurs 7 
har gjorts med elevenkäter. Lärare har intervjuats beträf
fande en undergrupp om 40 elever, som uttagits bland hög-
och lågpresterande. Nittioen elever har definierats som 
glesbygdsbarn. Av hela gruppen gick 83 elever i B-skola 
och 165 i A-skola på mellanstadiet. Studien bygger på tidi
gare undersökta frågeställningar angående glesbygdsbarns 
prestationer, anpassning och kamratrelationer. Enligt 
enkäten anser de flesta eleverna att lärarna har stor be
tydelse för hur de trivs i skolan, därnäst kommer kamrater
na och skolarbetet. Beträffande relationen lärare-elever 
tycks många elever osäkra på om lärarna bryr sig om d'em. 
Pojkarna upplever mindre intresse från lärarna än flickor
na. Elever från B-skolor är mer obestämda i sin inställning 
till undervisning och arbetsformer. Upplevelse av ängslan 
och osäkerhet har ökat från årskurs 6. Bland B-skoleelever 
är detta mer framträdande och gäller oftast situationer 
när de skall läsa eller berätta inför klassen. Elever från 
A-skolor anger ofta varierande situationer som gör dem 
osäkra. I relation till lärare och i fråga om betyg och 
konkurrens är eleverna från B-skolor mindre stressade än 
de från A-skolor. Kontakten med nya kamrater tycks inte 
föranleda några större problem för glesbygds-barnen \/are 
sig de gått i A- eller B-skolor. Glesbygdsbarnens relation 
till föräldrarna utmärks mera av att man arbetar tillsammans 
än att man reser eller roar sig tillsammans. Enligt lärares 
bedömning av de två extremgrupperna (20+20) var glesbygds
barnen i de ssa inte mindre populära eller aktiva i grupp 
än elever i a llmänhet. De bedömdes också som mer mogna och 
mindre tystlåtna. I den lågpresterande gruppen visade gles
bygdsbarnen en bättre anpassning till högstadiets arbets
förhållanden än övriga elever. 
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I projektet Glesbygdens skolfrågor, som finansieras av 

Skolöverstyrelsen, ingår tre delprojekt. I delprojekt 

1 undersöks problematik kring förskola-lågstadium i gles

bygd. Delprojekt 2, som denna rapport avser, arbetar med 

frågor som rör glesbygdsbarn på mellanstadiet och högsta

diet. Delprojekt 3 behandlar problem kring tvåspråkighet 

i Tornedalen. 

Från delprojekt 2 har tidigare presenterats en litteratur

genomgång samt tre delrapporter rörande undersökningens 

resultat där elevernas skolprestationer# akolanpassning 

och attityder redovisats (Råberg 1976 a, 1976 b, 1976 c, 

och 1977). I föreliggande rapport redovisas dels resultat 

av en lärarinteryju, dèls av en enkät som gavs i årskurs 

7 vt 197S. Enhäten är uppföljning av en tidigare enkät 

i åk 6 vt 1974 till samma alsver, 

För alla elever innebär övergången till högstadiet un

dervisning eligt ämneslärarsystem och viss uppdelning i 

ämnesgrupper efter elevernas tillval. För de elever.som 

tidigare gått i B-skolor innebär den dessutom övergång 

till en helt ny skola med annan klasstyp, då högstadie

klasser normalt är av A-form. Det betyder större elev

antal i klasserna och sannolikt ofta andra arb§taformer 

än vad man tidigare varit van vid. För många av glesbygds-

barnen betyder den nya skolsituationen längre resor än 

tidigare. De konfronteras också i högre grad med elever 

från tätorsmiljö och deras fritid kan bli avsevärt beskuren. 

Med kännedom om dessa allmänna fakta kring stadieövergången 

framstår det som relevant att undersöka elevernas relatio

ner till lärarna och kamraterna, deras upplevelse av skol

arbetet liksom den yttre skolmiljön och skolskjutsförhållan

dena. Denna nya situation kan antas innebära förändringar 

i det psykologiska klimatet. Frågor om hur man upplever 

konkurrens och betyg är också väsentliga. 
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SYFTE 

Syftet med föreliggande rapport är att beskriva 

glesbygdsbarnens anpassning vid övergång från mellan

stadiet till högstadiet. I förekommande fall görs därvid 

också återkoppling till tidigare redovisade resultat. 

DEFINITION AV GLESBYGD 

Begreppet glesbygd saknar allmänt vedertagen definition. 

Det är relativt och i vissa globala sammanhang kan man 

tom betrakta hela vårt land som glesbygd. I olika offi

ciella sammanhang har således begreppet glesbygd fått olika 

och mer eller mindre preciserad innebörd. I skolsammanhang 

har det t ex förekommit att man utifrån skolorganisatoriska 

ställningstaganden definierat skolglesbygden (Glesbygdernas 

skolfrågor, 1957). För den nu aktuella glesbygsundersökningen 

är syftet att belysa glesbygdsbarnens skolsituation 

ur. olika aspekter. Intresset inriktas främst på den 

pedagogiska situationen.för barnen och deras sociala roll 

i skolan och på fritiden. Definitionen av gl8sbygdsbarn 

just för denna undersökning bygger därför på sociala relationer 

i miljör». 

Som glesbygdsbarn betraktas här de barn som bor.så att de 

inte har jämnåriga kamrater utanför den egna familjen på 

närmare håll än en kilometer från hemmet. Avstånd till 

skolan påverkar ej definitionen av glesbygdsbarn eller 

icke glesbygdsbarn. En utförligare genomgång av begreppet 

glesbygd och olika tänkbara utgångspunkter för en defini

tion ges i en tidigare rapport (Råberg,1976 a). 

Genom att använda en definition som är baserad på individens 

sociala miljöförhållanden blir populationen glesbv<?,dsbarn 

utspridda över hela det aktuella undersökningsområdet (Väs

terbottens län) utan hänsyn till geografiska, administrativa 

eller andra officiella gränsdragningar. Kriteriet för att 

betecknas som glesbygdsbarn har främst socialpsykologisk och 

sociologisk relevans. 
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De pedagogiska villkoren för dessa glesbygdsbarn och deras 

klasskamrater antas i denna undersökning vara lika. 

De senare har därför naturligt kommit att utgöra jämförelse 

grupp. 

METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Enkät 

I undersökningen ingår en enkät till ifrågavarande elever 

i åk 7. Frågeformuläret innehåller frågor med i huvudsak 

fasta svarsalternativ och en öppen fråga. Attityderna till 

skolan mättes genom att eleverna fick ange på en femgradig 

skala om de instämde eller ej i ett antal påståenden röran

de lärare, kamrater, skolbyggnader och lokaler i övrigt, 

undervisning, läxor, arbetsformer, betyg samt i förekom

mande fall skolskjuts. Därigenom markerar de sitt ställ

ningstagande till 32 olika påståenden. På liknande sätt 

uppställdes 15 frågor eller påståenden om umgänge med 

olika kamratgrupper, om föräldrarnas intresse för skol-

arbetet och om aktiviteter som man utövar tillsammans med 

föräldrarna. I tabellbilagan, där resultaten visas mest 

detaljerat, framgår frågornas och svarsalternativens formu

lering. Enkäten besvaras under senare delen av vårterminen 

1975. Ett bortfall föreligger på 8 procent i förhållande 

till undersökningsgruppen vårterminen 1974. Det utgörs 

av elever som flyttat eller som ej varit närvarande i 

skolan när enkäten gays. Sporadiska bortfall på enstaka 

frågor förekommer och framgår av siffrorna i tabellerna. 
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Intervju 

Som ett komplement till elevenkäten gjordes en intervju 

vid nio skolor med tio klassföreståndare i åk 7. Intervjun 

berörde 40 av eleverna i undersökningen. Dessa togs ut som 

extremgrupper. Hälften av dem hade ett medelbetyg i åk 6 

över 3,6 och hälften under 2,7. Dessutom var gruppen jämnt 

fördelad på kön och glesbygd/övriga enligt glesbygdskrite

riet i denna undersökning. Lärarna fick i intervjun ta 

ställning till elevernas prestation i relation till sin 

förmåga och eventuella förändringar i betygshänseende. 

Dessutom bedömdes anpassning till förhållandena på hög

stadiet , aktivitet i grupp, popularitet bland kamrater.na, 

tystlåtenhet/pratsamhet samt elevens allmänna mognad. 

Svaren infördes på en femgradig skala. Medelvärden beräkna

des för den uttagna gruppen som helhet och för 14 under

grupper vilka kan jämföras i ett s k träddiagram (se sid 

24). Vid fem skolor intervjuades lärarna personligen och 

i fyra fall skedde detta per telefon. 

RESULTAT 

Skoltrivsel på högstadiet jämfört med på mellanstadiet. 

Genom jämförelser med vissa resultat från enkäten som gavs 

i åk 6 till samma elever är det möjligt att se om det skett 

förändringar i attityder och upplevelser. På en direkt frå

ga till eleverna om de trivs bättre eller sämre än förut 

svarar 65 procent att de trivs bättre på högstadiet än på 

mellanstadiet. I synnerhet är flickorna positiva. Tre fjär

dedelar av dem mot 55 procent av pojkarna trivs nu bättre. 

Glesbygdsgruppen företer ingen avvikelse åt något håll från 

sina klasskamrater. 
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Olika faktorer som påverkar trivseln 

Frågan om trivsel har följts upp med följdfrågor 

i form av påståenden om olika förhållanden i skolan. 

Det visar sig då att flertalet elever tillskriver läraren 

stor betydelse för trivseln i skolan. De faktorer som 

därnäst i fallande omfattning anges av eleverna är kamraterna, 

skolarbetet och arbetsformerna, lokalförhållanden, skolskjuts 

och sist betygen. I nedanstående figur visas hur stor 

andel av eleverna som tillskriver resp faktorer betydelse 

för den egna trivseln. 

80 

60 

40 

20 

O Glesbygdsgruppen 
• övriga elever 
ô Pojkar 
O Flickor 

o 

a * 
4 a 

O 

O 

• 
O 

• 

I I I I 
Lärare Kamrater Skolarbe- Lokal^ Skoi- Betyg 

te förhåll, skjuts 

(N-T9Ì) 

Figur 1. Olika faktorers betydelse för trivseln. Procent inom 
varje grupp som tillskriver resp. alternativ 
stor betydelse. N= 247 
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En ganska lijfcen del av eleverna anger att de tycker 

skolsfcjutsförhållanden eller betygen har betydelse för 

trivseln med .skolan. En något större del av glesbygdsgruppen 

anger att skolskjutsen har betydelse. På de ëvriga 

alternativen, skiljer sig grupperna knappast åt beträffande 

den vikt de ges för skoltrivseln. 

Pojkarna och flickor lägger något olika vikt vid kamrater 

resp skolarbete. Kamraterna är näst efter lärarna det 

alternativ som av flest flickor anges ha betydelse (se 

tabell 1 i bilaga). Bland pojkarna anger fler att skolarbetet 

har betydelse för trivseln än att kamraterna har det. 
t 
\ ' 

Lärarfaktorn 1 v 

En av de mest framträdande förändringarna från mellan- till 

högstadiet är att undervisningen på högstadiet meddelas av 

ett flertal lärare. Vad detta kan innebära för relationerna 

lärare-elev undersöks i sex delfrågor. (Se tabell 2 i bilaga.) 

m 

Det mest påfallande i dessa svar är elevernas osäkerhet be

träffande lärarens relation till dem. Drygt en fjärdedel 

"vet inte" om deras lärare är hjälpsamma. Trettio procent 

är osäkra på om lärarna kan lära känna sina elever på hög

stadiet och ännu fler vet inte om lärarna har tid att prata 

med dem. Allra mest osäker är man i fråga om lärarens in

tresse för eleverna. Drygt hälften svarar "vet inte" om 

"lärarna är intresserade av oss elever." Nära nittio 

procent tycker att det ger omväxling att ha många lärare 

och nästan lika många medger att lärarna har olika stora 

fordringar på eleverna. 

Beträffande könsskillnader och skillnader mellan glesbygds-

barn och övriga elever i svaren är de som regel små. I 

fråga om lärarens intresse är dock skillnaden mellan pojkar 

och flickor markant. Färre pojkar än flickor tror att 

lärarna har intresse för dem. Man kan också se en viss ten

dens att glesbygdsbarnen upplever mindre intresse från lära

rens sida. 
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Kamratfaktorn 

Kamraterna är näst lärarna den faktor som de flesta flickor 

tycker har betydelse för trivseln i skolan. För pojkarna 

kommer detta alternativ på tredje plats. Det övervägande 

flertalet är positiva till att ha måijga kamrater och inte 

minst glesbygdseleverna finner sig väl tillrätta med det 

större elevantalet i klasserna. I fråga om kamratrelationer

na uttrycker man också mer entydiga uppfattningar än beträf

fande lärar-elevrelationerna. 

En tendens finns att glesbygdsgruppen upplever miljön mera 

bråkig jämfört med vad de gjorde på mellanstadiet och-att de 

inte tycker sig känna lika många av kamraterna. Kamraterna 

har dock i lika stor utsträckning som för övriga elever stor 

betydelse för deras trivsel i skolan. (Se tabell 3 i bilaga.) 

Skolarbetet som trivselfaktor. 

Glesbygdsbarnens inställning till skolarbete och läxpr 

skilde sig inte speciellt från de andras enligt tidigare 

redovisade data från årskurs 3 och 6. (Råberg, 1977.) 

Beträffande arbetsformerna tycktes dock glesbygdsgruppen 

i årskurs 6 oftare föredra att arbeta i grupp eller två 

och två. 

I högstadiet har de elever som kommer från B-skolor en 

något annorlunda uppfattning om arbetsformerna och under

visningen än de som hela tiden gått i A-klasser. En fråga 

om undervisningen är mer intressant på högstadiet besvaras 

mer positivt av eleverna från A-skolor. B-skoleeleverna, 

framför allt glesbygdsgruppen är mer neutrala i sina svar. 

De som ger negativa svar är ungefär lika många oavsett 

skolform och grupp. (Se tabell 4 i bilaga.) 
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Läxor är troligen mer förekommande på högstadiet an på 

mellanstadiet. Elever från A-skolor ger starkast uttryck 

åt att de tycker läxorna är för jobbiga. Pojkar upplever 

också läxorna mer jobbiga än flickor. Mellan glesbygdsgruppen 

och övriga elever märks ingen skillnad i uppfattningen om 

läxor. Relationen till skolskjutslängd är inte heller helt 

entydig. Däremot finns en tendens att elever från tidigare 

B-skolor oftare ger svar som innebär osäkerhet (vet inte) 

när det gäller skolarbete och arbetsformer än elever från 

A-skolor. 

Betyg och konkurrens i skolan 

En klar majoritet av eleverna anser att betygen är viktiga 

på högstadiet. Trots detta tycker drygt en tredjedel att 

det är för mycket prov och skrivningar som man får betyg 

på. Det är dock en rätt liten del (12%) som upplever be

tygen som en stressfaktor. Ganska många är osäkra på bety

gens roll i det fallet. Minst stressade av betygen tycks 

glesbygdseleverna från tidigare B-skolor vara. De ger inte 

heller fullt lika stor vikt åt betygen som övriga elever. 

Detta gäller också i relation till skoltrivseln och i •* 

fråga om förekomsten av prov och skrivningar. (Se tabell 

5 i bilaga.) 

Arbetsformer som eleverna föredrar 

På mellanstadiet föredrog eleverna i åk 6 oftare grupp-

arbetsformer än i årskurs. 3. Glesbygdsbarnen var också mer 

benägna att arbeta två och två eller i grupp än klasskam

raterna (Råberg, 1977). 
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Tabell 1. Intresse för olika arbetssätt bland glesbygds-
barn och övriga elever samt förändring av in
tresset från åk 6 till åk7. Procent inom resp. grupp. 

Arbetssätt Ak 7 
glesb 
N = 90 

övriga 
N = 1 58 

Ak 6 
glesb 
N = 101 

övriga 
N = 169 

Förändring 
från åk 6 
glesb övr. 

Arbetar helst ensam B 13 18 26 -10 -13 

Arbetar helst två 
och två 50 34 47 39 + 3 - 5 

Arbetar helst med 
några i grupp 21 28 19 18 + 2 + 10 

Sitter helst och 
lyssnar 17 20 13 13 t 4 + 7 

Arbetar helst hela 
klassen tillsammans 4 5 3 4 + 1 + 1 

Av resultaten i årskurs 7 framgår, att andelen som föredrar 

gruppformer bland glesbygdseleverna ökat från 67 till 71 

procent och för de övriga från 52 till 62 procent. En ökning 

har ookså skett av den grupp som föredrar att sitta och 

lyssna till läraren. Den grupp som föredrar att arbsta på 

egen hand har minskat med hälften. 

Vid en uppdelning på kön visar det sig att det är flickorna 

som står för ökningen beträffande grupparbetsformerna. 

Pojkarna har knappast ändrat sina preferenser i det avse

endet. Däremot har bland dem den andel som vill sitta öch 

lyssna till läraren ökat från 18 till 25 procent. 
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Trygghet - osäkerhet i skolan 

Jämförelsen mellan svaren på en fråga om osäkerhet och 

ängslan i skolan i årskurs 6 och 7 visar på förändringar 

i elevernas upplevelse av sin situation. 

Generellt kan man se en minskande tendens att svara med 

alternativet "Jag känner mig nästan alltid lugn i skolan". 

Så svarade 45 procent i åk 6, men bara 35 procent i åk 7. 

Ängslan inför prov upplevs nu av betydligt fler än före

gående år. Det finns också en tendens att eleverna upp

lever osäkerheten i flera och skiftande situationer jämfört 

med tidigare. (Se tabell 6 i bilaga.) • 

Vid en uppdelning på kön framträder vissa differenser. 

Könsskillnaderna är ibland ganska markanta. Nära 75 procent 

av flickorna upplever någon form av ängslan i en eller flera 

skolsituationer. Betydligt färre pojkar, 57 procent, anger 

detta i sina svar. När både kön och glesbygdsvariabel hålles 

under kontroll framkommer en del skillnader som visas i föl-
» 

jande figur. 

Ak 7 
N=48 
" 42 
» 74 
" 84 

Åk 6 Ak 7 

Figur 2, Procentuella andelar av resp.grupp i åk 6 och 7 som avgett svaret 

"jag känner mig nästan alltid lugn i skolan". 

80 

Teckenförklaring 
Ak 6 

A pojkar glesb N= 57 
O flickor " "44 
A pojkar övr - 78 
• flickor " " 91 

60 

40 • 

2 0  
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Samtliga visar en nedåtgående kurva, men nedgången är starka

re hos glesbygdsbarnen. Könsskillnaderna blir mer markerade 

i åk 7 än i åk 6. Detta gäller i synnerhet jämförelsegruppen. 

Av tabell 7 i bilagan framgår också att andelen glesbygds barn 

som upplever osäkerhet i olika situationer ökat från åk 6 

till åk 7. Denna ökning är påfallande stor för eleverna med 

B-skolebakgrund. Mest uppger de sig vara ängsiiga för att "läsa 

eller berätta högt i klassen". Inför prov och i relation till 

läraren upplever de dock mindre ängslan än de elever spm 

också tidigare gått i A-klasser. (Se tabell 8 i bilaga). 

Skillnaden mellan pojkars och flickors trygghetsupplevelse 

är ungefär av samma storleksordning som i fråga om trivsel 

I det fallet trivs flickorna betydligt bättre med skolarbetet 

medan pojkarna i större utsträckning än flickorna uppger 

att de känner sig lugna i skolan. 

Kamratrelationerna i den nya klassen 

I fråga om kamratkontakter viaar det sig också, att 
m 

eleverna från tidigare B-skolor nu oftare "blandar sig" 

med de nya kamraterna i klassen. Glesbygdsgruppen är inte 

minst aktiv beträffande nya kontakter. Bland glesbygdsbarnen 

som tidigare gått i A-klasser är tendensen snarare att hålla 

sig mera till de kamrater man känner sedan förut. (Se 

tabell 9 i bilaga). I fråga om att ta kontakt utanför den 

egna klassen tycks elever från Arskolor vara mer aktiva. 

Ytterst få elever säger sig alltid eller ofta vara ensamma 

(knappt 2 %). Ingen av dem hör till glesbygdsgruppen. 

Glesbygdsgruppen har största andelen svar på alternativet 

"aldrig ensam". 

Den upplevda relationen till kamraterna mättes med likartad 

fråga i årskurs 6 och årskurs 7. I årskurs 7 gällde den 

hur man nu trivdes och kom överens med de nya kamraterna i 

klassen. 
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Jämfört med föregående år förekom förskjutningar i 

både positiv och negativ riktning på den femgradiga ska

lan. En vägning av dessa förändringar mot varandra visade 

ingen förändring alls i pojkarnas kamratrelationer totalt 

sett. För flickorna i glesbygdsgruppen framkom en viss för

skjutning till en mer positiv inställning. Hos den andra 

gruppens flickor var denna tendens så liten att den inte kan 

tillmätas betydelse. 

Föräldrarnas intresse för skolarbetet och aktiviteter , 

tillsammans med barnen 

I en tidigare undersökning (Mameli, Dunér och Magnusson, 

1973) undersöktes bl a föräldrarelationerna för tonåringar 

i årskurs 9. En fråga löd: "Hur ofta gör du trevliga 

saker tillsammans med dina föräldrar?" Denna fråga visade 

sig ha ett klart positivt samband med hur man satsade på 

skolarbetet och ett negativt samband med vissa former av 

utagerande beteende som t ex bruk av alkohol och hasch. 

Tidigare resultat i föreliggande projekt har visat på god 
» 

skolanpassning och goda prestationer bland glesbygdsbårnen.. 

Mot denna bakgrund ställdes hypotesen att föräldrarna 

till barnen i denna grupp skulle ådagalägga större intresse 

för barnens skolgång än föräldrarna till de elever som 

inte klassificerats som glesbygdsbarn. I enkäten har därför 

tagits upp frågor om i vilken grad föräldrarna visar 

intresse för barnens skolarbete samt också hur de tillbringar 

gemensam tid,dvs vilka aktiviteter de utövar tillsammans. 

En fråga i den enkät som här redovisas gällde frekvensen 

av olika slags aktiviteter tillsammans med föräldrarna. 

Alternativen var: arbeta tillsammans, se på TV, sporta, 

göra resor, spela sällskapsspel och liknande samt besöka 

möten och sammankomster. På varje alternativ fick man ange 

hur vanligt förekommande detta var. (Se tabell 10 i bilaga.) 



1 3  

Vid ert jämförelse av de aktuella grupperna i undersökningen 

visade sig glesbygdsgruppen i större utsträckning arbeta 

tillsammans med föräldrarna med göromål i hemmet. I fråga 

om TV-tittande och sportaktiviteter skilde sig grupperna 

ej åt. När det gällde att göra resor eller åka och hälsa 

på bekanta tillsammans med föräldrarna var tendensen att 

detta förekom mindre bland glesbygdsbarnen. 

Det mest utmärkande för glesbygdsbarnens relationer till 

föräldrarna är således en högre grad av arbetsgemenskapen, 

medan samvaro av nöjes- eller lekkaraktär snarast är mindre 

vanlig än för övriga barn. 

Föräldrarnas intresse för barnens skolarbete undersöktes 

med samma typ av frågor till eleverna, dvs de fick ta 

ställning till varje påstående och ange hur ofta det 

förekom. (Se tabell 11 i bilaga.) För att få en över

siktlig uppskattning har svaren i tabellen nedan diko-

tomiserats så att de som svarat sällan eller aldrig 

räknas till nej-svar. ; 

Tabell 2. Elevernas uppfattning om föräldrarnas intresse 
för deras skolarbete. Procent av samtliga fem 
svarsalternativ. 

Svarandegrupp: Ja-svar Nej-svar A\f 

Glesbygdsgrupp 70 30 iô 

övriga elever 77 23 içrç 

Glesbygdsgruppen uppger mindre aktivt intresse för skol

arbetet (frågor om prov, påminnelser om läxor etc) från 

föräldrarnas sida. Tendensen är genomgående på de fem 

delaspekterna och differensens storlek är i genomsnitt 

sju procent. 
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DISKUSSION AV ENKÄTRESULTATEN 

Tre fjärdedelar av flickorna och 55 procent av pojkarna i 

åk 7 uppger att de trivs bättre nu än på mellanstadiet. 

De säger sig också trivas betydligt bättre med själva Skol

arbetet. Detta gör de alltså trots att de upplever mer 

stressande skolsituationer. Kanske behövs ett visst mått 

av spänning i en uppgift för att den skall engagera. Flickornas 

inställning till lnxor, prov och övrigt skolarbete innebär 

troligen att de tar detta mer på allvar och de upplever 

då olika kravsituationer mer hotande. Samtidigt innebär 

detta större allvar att arbetet med uppgifterna blir mera 

meningsfullt och därför lättare att trivas med. Pojkarna 

antas tillfredsställa sitt behov av spänning mer på det 

fysiska området. Svarsbilden visar en tendens till större 

passivitet i skolarbetet hos pojkarna.Validiteten i denna 

typ av frågor kan kanske ifrågasättas. Sannolikt blir en 

jämförande fråga gärna positivt besvarad av ungdomar i 

denna ålder. Man utvecklas snabbt och ser upp till äldre 

kamrater, det innebär viss status att gå i högstadiet 

jämfört med mellanstadiet och man har helt allmänt ingen 

önskan att "gå tillbaka". 

Intressantare är då att se på vilka faktorer, som påverkar 

trivseln. Lärarna upplevs ha störst betydelse, därnäst 

skolarbetet för pojkarna och kamraterna för flickorna. 

Speglas redan här en skillnad i inställning mellan könen 

som har effekter på utbildning och yrkesval? Pojkarna är 

kanske mera sak- och uppgiftsorienterade medan flickorna är 

mer beroende av och intresserade av interpersonella relationer. 

Beträffande intresse och engagemang hos lärarna tycks ele

verna vara påfallande osäkra. De svarar ofta "vet inte" på 

frågor om lärarnas relationer till dem. Skillnader,mellan 

glesbygdsgrupp och övriga är små. 
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Pojkar upplever klart mindre intresse från lärarnas sida 

än flickorna. Sannolikt är denna osäkerhet om var man har 

sina lärare åtminstone delvis en följd av ämneslärarsystemet. 

Man får rimligen mer kontakt med klassläraren som arbetar 

med klassen hela tiden än med den, som man kanske träffar 

bara 5-- 6 timmar per vecka. Många elever anger också att 

lärarna sinsemellan fordrar olika mycket av eleverna. 

Det kan i och för sig tyckas vara rätt självklart. Det 

kan dock uppfattas som något negativt i förhållandet 

ïârare-elever och det entydiga svaret visar här att man 

inte drar sig för att svara på ett sätt som kan uppfattas 

negativt av lärarna. Detta skulle i så fall styrka att 

de osäkra svaren beträffande lärar-^elevrelat ionerna inte 

är ett sätt att undvika att ge negativt svar, utan att 

de står för en verklig upplevd osäkerhet. 

Intresset för att arbeta samman med andra har totalt satt 

ökat enligt mätningarna i åk 3 och 6 och likaså vid upp

följningen i åk 7. Det tycks emellertid som om pojkarnas 

intresse för samarbete stagnerar, medan flickorna fortsätter 
» 

att utveckla detta vidare upp i högstadiet. Man kan tolka 

d8tta som ett uttryck för hur skolan lyckas fostra eleverna 

till samarbete. Det är ganska troligt att också arbetsvanor 

från hemmet bidragit till utfallet bland de olika grupperna 

i skolan. Det har visats i redovisningen av den förra enkäten 

att de grupper, som hjälpte till i hemmet på fritiden, är 

de som också gillar samarbete i skolan. Till viss del gäller 

gamla könsrollsmönster här. Det är oftast f lickorna som 

hjälper till hemma. Men den speciella glesbygdsgruppen 

skiljer sig också från de övriga på denna variabel liksom 

den gör beträffande samarbetsformer i skolan. Elever som 

kommer från B-skolor har en något mer obestämd inställning 

till undervisning och arbetsformer än de som alltid gått 

i A-skola. 
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De senare upplever läxorna jpbbigare än B-skoleeleverna. 

Det är troligt att man i B-skolan grundlagt en förmåga 

att arbeta självständigt, som man också kan utnyttja 

i läxarbetet. Den tveksamma inställningen kan tyda på 

att förändringen varit rätt stor från B-form till A-form 

och högstadium och att man ännu inte helt fått grepp om 

den nya skolsituationen. 

En mindre del av eleverna från B-skolor än från A-skolor 

upplever stress och betygsjakt bland kamraterna. Minst 

stress i detta avseende upplever glesbygdseleverna från 

B-skolor. Ängslan eller osäkerhet i fler skolsituationer 

har dock ökat i förhållande till föregående år liksom 

oro inför prov. För många av glesbygdsbarnen har övergången 

till högstadiet inneburit stora förändringar i skolsituationen 

och det är sannolikt detta som avspeglas i en större för

ändring av trygghetsupplevelsen. Framför allt gäller detta 

f d B-skoleelever. Från att tidigare ha varit de som upp

levt mest lugn och trygghet i skolan har nu denna grupp en 

större andel som upplever osäkerhet i olika situationer. 

Den andel som alltid känner sig lugn i skolan har minskat 

i samtliga grupper. Alternativet "Jag känner mig nästan 

alltid lugn i skolan" väljs nu mest av pojkarna i jämfö

relsegruppen och minst av flickorna i denna grupp. 

Glesbygdsbarnen intar mellanpositioner. Det är inte helt 

lätt att finna en acceptabel förklaring till att spänn

vidden mellan könen i fråga om trygghetsupplevelsen är 

dubbelt så stor i jämförelsegruppen som i glesbygdsgruppen. 

Man kan förmoda att en del av pojkarnas större säkerhet 

är knuten till en "tuffare" roll som inte tillåter dem att 

medge ängslan eller osäkerhet. Detta förmodas gälla också 

glesbygdspojkarna. Det tycks här vara fråga om en inter-

aktion mellan kön och miljöbakgrund som slår igenom kraf

tigt på denna variabel. Ett försök att klargöra hur denna 

interaktion är beskaffad måste dock bli spekulativt. 
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Glesbygdsgruppens kamratrelationer är alltjämt goda. De 

tycks uppskatta att ha många nya kamrater och i synnerhet 

B-skoleeleverna utnyttjar möjligheten att vidga sin 

umgängeskrets. För eleverna från B-skolor kommer 

i de flesta fall deras gamla klass att utgöra bara en liten 

del av den nya klassen i åk 7. De får därmed större möjlig

heter än tidigare att knyta nya kamratkontakter. De reagerar 

dock något mer på kamraternas bråkighet än övriga elever. 

För de elever som också tidigare gått i A-skolor utgör 

deras gamla klass som regel kärnan i den nuvarande, även 

om ett antal elever tillkommit i åk 7. Det torde då falla 

sig helt naturligt att man umgås mest med den kamratgrupp 

man känner sedan tidigare. : 

I fråga om att ta kontakt utanför den egna klassen tycks 

elever från A-skolor vara mer aktiva. Här spelar boendeort 

och skolskjutsförhållanden sannolikt en viss roll, då elever 

från längre bort belägna byar inte hinner träffa elever 

utanför den egna klassen lika ofta. Det tycks vara så att 

eleverna från de mindre skolorna och inte minst glesbygds-

barnen gärna tar kontakt med nya kamratgrupper när till

fälle finns att umgås med dem. 

Glesbygdsbarnen arbetar något oftare tillsammans med sina 

föräldrar och hjälper till mer i hemmet. Något speciellt 

intresse för barnens skolarbete är dock inte utmärkande 

för denna grupp föräldrar. Glesbygdsbarnen förefaller fungera 

i skolarbetet tämligen oberoende av föräldrarna, vilket 

också stöds av lärarnas bedömning av denna grupp som 

mogen i relation till kamraterna. 

Generellt kan man konstatera att övergången till högsta

diet inte tycks medföra några problem vad gäller kamrat-

kontakter och kamratrelationer för de här undersökta 

grupperna. 
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Tidigare rapporter från detta delprojekt har visat vid 

jämförelse av standarprov och betyg på mellanstadiet 

att glesbygdsbarnen presterar lika bra och i vissa fall 

tom bättre än sina klasskamrater. (Råberg, 1976 b). 

Detta resultat var såtillvida överraskande som man enligt 

gängse socialgruppsindelning kan konstatera en övervikt 

för lägre socialgrupper i glesbygdsgruppen. Det innebär 

att resultatet avviker på ett iögonfallande sätt från en 

mängd forskningsresultat som ofta påvisat negativa samband 

mellan socialgrupp och skolprestation. Det har tidigare 

framhållits att socialgruppsbegreppet inte är helt relevant 

i glesbygder (Råberg, 1977). _ 

En hypotes inför uppföljningsstudien av eleverna i årskurs 7 

blev då, att glesbygdsgruppen mera skulle vara föremål för 

föräldrarnas intresse rörande deras skolgång. Jag antog, att 

dessa familjers större relativa isolering (bl a en större 

andel som bodde i mycket små byar och enstaka gårdar) skulle 

medföra en intensivare interaktion inom familjen och att 

detta också skulle vara uttalat när det gäller intresse för 

.skolan. Så tycks emellertid inte vara fallat. • 

Man måste då söka förklaringen i något annat sammanhang. Ar

betsgemenskapen i hemmet har sannolikt haft en fostrande be

tydelse. Om glesbygdsbärnen fört med sig en viss arbetsvana 

från hemmiljön torde detta väsentligt kunna bidra till fram

gång också i skolarbetet. Mycket av den färdighetsträning 

och de grundläggande kunskaper som läres under mellanstadie

åren är sådant som kräver aktiv bearbetning, uthållighet 

och övning mera än intellektuell förmåga. Det är därför rim

ligt att anta att något av förklaringen kan sökas här. Pres-

tationsmässigt ligger också tyngdpunkten i denna grupp på 

den nivå som är strax över genomsnittet och inte på den all

ra högsta prestationsnivån. 
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LARARINTERV3UER 

Resultaten som presenteras här nedan gäller delstudien på 

40 av eleverna i årskurs 7, varav 20 tillhör en lågpresterande 

grupp och 20 en högpresterande. 

Betygsstandard och skolprestationer 

Av klassföreståndarnas uppgifter framgår att någon sänkning 

av betygsnivån är aktuell på vårterminen i åk 7 för 6 av de 

40 elever som intervjun berör. Fyra av de sex är'glesbygds-

barn i den lågpresterande gruppen, tre flickor och en 

pojke. Någon höjning av betygsnivån antyds för tre av de 

lågpresterande och två av de högpresterande. 

Elevernas "relativa prestation" bedöms också av läraren, som 

anger om eleven uppfattas prestera bättre, ordinärt eller 

sämre i relation till sin "verkliga" förmåga. Tio elever an

ses prestera sämre och fem bättre än vad som kan förväntas 

av dem. Bland glesbygdsbarnen återfinns sex av de underpres-

.terande, lika många i hög- och låggrupp. Av de öveiipresteran-

de återfinns tre i höggruppen och två i låggruppen. Det tycks 

inte vara några könsskillnader i fråga om över- eller under, 

prestationer. 

Vid urvalet till denna delstudie eftersträvades extremgrup-

per i prestationshänseende. Då gränsen för lågpresterande 

sattes vid medelbetyget 2,7 (från åk 6) visade det sig att 

bland de 43 flickorna i glesbygdsgruppen endast fanns fem 

lågpresterande. Bland pojkarna däremot fanns tre gångar 

så många lågpresterande och dessutom flera gränsfall. Av 

de femton uttogs fem lågpresterande pojkar slumpmässigt. 

De lågpresterande flickorna i glesbygdsgruppen kan därför 

betraktas som en särskilt extrem grupp i förhållande till 

de övriga. Av intervjun med läraren framgår att just i 

denna grupp förekom speciella fysiska, psykiska och sociala 

handikapp, som inte är karakteristiska för glesbygdsgruppen 

som sådan. Gruppen lågpresterande glesbygdspojkar bedömdes 

ha positiva kvaliteter på områden som inte direkt har 

med skolprestationer att göra < 
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Läs- och skrivsvårigheter förekom i 7 -8 fall. Pojkarna 

är här betydligt fler. Endast två flickor uppges ha läs-

och skrivsvårigheter. 

Anpassning till högstadiet 

as anpassning har kodats från 

sämre än genomsnittet 

genomsnittet. Medelvärdena 

ingen har gjorts i fråga om: 

flera nya lärare och ämneslärarsystemet 

nya ämnesområden och ev nya under'-

skolan och dess regler i allmänhet 

kamraterna i klassen. 

I nedanstående tabell visas gruppernas rangordning i dessa 

fyra avseenden samt genomsnittspoängen enligt skattningen. 

Lägsta rangnr innebär att gruppen (t ex lågpresterjande 

glesbygdspojkar) anpassat sig bäst i resp. avseende gentemot 

övriga grupper. 

Lärarnas skatt 

1 t ill 5, där 

och 5 betyder 

för grupperna 

ning av elevern 

1 betyder klart 

klart bättre än 

används. Bedömn 

a) anpassning till 

b) anpassning till 

visningsformer 

c) anpassning till 

d) anpassning till 



21 

Tabell 3. Rangnr och genomsnittsskattning (inom parentes) 
i fyra variabler rörande anpassning till högstadiet. 

Bedömda grupper Rangnr och poäng 
a) lärare... b) ämnen... c) regler... d) kamr... 

Höggrupp glesb fl 1 (4,6) 2 (4,4) 2 (4/2) 3 (3,0) 

fl M 
P 4 (3,4) 5 (3,4) 4 (3,4) 3 (3,0) 

" övr fl 3 (3,8) 4 (3,8) 3 (3,8) 1 (3,8) 

II il 
P 2 (4,2) 3 (4,2) 1. (4,6) 1 (3,8) 

Låggrupp glesb fl 5 (3,0) 7 (2,6) 5 (3,0) 2 (3,4) 

Il II 
P 1 (4,6) 1 (4,6) 2 (4,2) .1 (3,8) 

övr fl 6 (2,6) 7 (2,6) -6 (2,6) 4 (2,2) 

H II 
P 5 (3,0) 6 (3,0) 5 (3,0) 4 (2,2) 

N=40 Tot genomsnitt (3,65) (3,57) (3,60) (3,15) 

Anpassningen till nya lärare (a) klarar högpresterande flickor 

och lågpresterande pojkar ur glesbygdsgruppen allra bäst. Det

samma gäller nya ämnen och undervisningsformer (b).'Näst bäst 

är de i fråga om skolan allmänt och dess regler (c). 

Kamratkontakter, popularitet och gruppaktivitet 

Skalan i fråga om frekvensen av kamratkontakter i skolan 

innebär från 1 t ill 5 att eleven umgås med mycket få kam

rater å ena sidan (1) och med många kamrater å andra sidan (5) 

i förhållande till genomsnittet (3). Samma princip gäller ska

lan för popularitet bland kamraterna, passivitet/aktivitet i 

grupp, tystlåtenhet/pratsamhet samt allmän mognad, vilka samt

liga skattats av läraren. I nedanstående tabell visas rang

ordning och motsvarande skattningspoäng för grupperna. 
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Tabell 4. Rangnr och genomsnittsskattning (inom parentes) 
för a) kämratkontakter, b) popularitet och c) 
gruppaktivitet i åk 7. 

Bedömda grupper Rangnr och poäng 
a) kamratkontakter b) popularitet c) aktivitet 

i grupp 

Höggrupp glesb fl 1 (4,0) 1 (3,0) 1 (4,2) 

H » P 3 (3,2) 2 (3,6) 2 (4,0) 

" övr fl 4 (3,1) 3 (3,4) 2 (4,0) 

N »» P 2 (3,4) 2 (3,6) 2 (4,0) 

Låggrupp glesb fl 6 (2,8) 6 (2,8) 3 (3,0) 

fl M P 5 (3,0) 4 (3,2) 5 (2,6) 

" övr fl 7 (2,2) 7 (2,6) 4 (2,8) 

»> n P 7 (2,2) 5 (3,0) 6 (2,4) 

N=40 Tot genomsnitt (2,99) (3,25) (3,37) 

I dessa tre avseenden, mängden kontakter, popularitet och 

gruppaktivitet är den högpresterande gruppen klart högre 

skattad. För övrigt tycks glesbygdsgruppen också ha höga 

värden jämfört med de övriga. De tycks ha fler kontakter och 

högre gruppaktivitet än genomsnittet. De uppfattas inte 

heller stå efter sina kamrater i fråga om popularitet. 
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Tystlåtna, pratsamma, mogna och omogna elever 

En ofta påträffad föreställning om glesbygdselever är att 

de är tystlåtna, blyga eller rent av har språksvårigheter. 

Den senare uppfattningen uttrycks tomi vissa officiella 

utredningar med tvivelaktigt empiriskt underlag som visats 

av Wall (1976) i en granskning av försöksverksamhet. Bland 

lärare som deltog i en förundersökning inom glesbygdsprojek

tet var uppfattningen om glesbygdsbarn att de visserligen 

var blyga och tysta, men att de var mogna och hade förmåga 

att arbeta självständigt (Råberg, 1976). I fråga om språk

lig och social förmåga har det kunnat visas att glesbygds-

barn inte bör betraktas som en handikappad grupp (Råberg, 

1976 b och c). Resultat på skriftliga standa^prov visade 

a t t  d e n n a  g r u p p  h a d e  l i k a  g o d  e l l e r  i  v i s s a  f a l l  t o m  

något bättre språklig förmåga än sina kamrater. Emellertid 

har data på muntlig framställningsförmåga för denna grupp 

saknats. I denna delstudie skattades de 40 eleverna ur 

olika grupper som tystlåtna eller pratsamma på en femgradig 

skala. . 

Resultaten visar att glesbygdsgruppen uppfattas som mer 

talför än jämförelsegruppen. De lågpresterande är mer 

tystlåtna än de högpresterande och framför allt är gles

bygdsbarnen i höggruppen klart mer talföra än övriga elever 

i extremgrupperna. Elevernas mognad och anpassning skatta

des i åk 6 på ett detaljerat skattningsschema. Glesbygds-

gruppen, i synnerhet flickorna, skattades som mer mogna än 

sina kamrater (Råberg, 1976 c). I åk 7 gjordes nu endast 

en skattning av allmän mognad i relation till genomsnittet 

för åldersgruppen. Det visar sig att variabeln prestations

nivå är den som differentierar tydligast. För övrigt har 

också kön och glesbygdskriteriet viss betydelse. 
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I följande tabell visas rangnr och genomsnittsskattning-

ar för "pratsamhet" resp mognad. 

Tabell 5. Rangnr och genomsnittsskattning (inom parentes) 
för pratsamhet resp mognad. 

Bedömda grupper Rangnr och poäng 
pratsamhet mognad 

Höggrupp glesb fl 2 (3,4) 1 (4,6) 
N ft 

P 1 (4,2) 5 (3,2) 

" övr fl 4 (2,9) 2 (3,7) 
t» H 

P 3 (3,0) 3 (3,6) 

Låggrupp glesb fl 5 (2,8) 6 (3,0) 
M H 

P 3 (3,0) 4 (3,4) 

" övr fl 6 (2,4) 6 (3,0) 
» M 

P 7 (2,2) 7 (2,4) 

N=40 Tot genomsnitt (3,01) (3,36) 

Glesbygdspojkarna i höggruppen framträder mest i fråga dm 

pratsamhet och glesbygdsflickorna, liksom tidigare, i fråga 

om mognad. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att lärarnas' bedömning

ar för gruppen som helhet ligger betydligt över genomsnittet' 

utom i fråga om kamratkontakter och pratsamhet. Rangordningen 

och medelvärdenas inbördes relationer mellan de olika under

grupperna har visat på att bakgrundsvariablerna prestations

nivå, glesbygdskriterium och kön ger ett visst utslag pa de 

skattade variablerna skolanpassning, kamratrelationer, mog

nad etc. Detta åskådliggöres i följande träddiagram. Av ut

rymmesskäl har de fyra variablerna rörande anpassning till 

högstadiet (tabell 3) slagits samman, likaså kamrätkontakter, 

popularitet och gruppaktivitet till en variabel "kamratrela

tioner". Variablerna tystlåtenhet/pratsamhet och mognad visas 

var för sig. 
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Medelbetyg 
1,89-4,33 

xg3,17 N = 40 

Skolanp på 
högstad X 
a) lärare 3,65 
b) ämnen... 3,57 
c) skol.regl 3,6 
d) klasskamr 3,15 

Kamratrelationer 
a) antal kont 2,99 
b) populari

tet 3,25 
c) gruppakt 3,37 

Pratsamhet 3,01 
Mognad 3,36 

Högpresterande, 
betyg 

N=20 

Skolanp på 
högstad 3, 83 
Kamratrel 3, 61 
Prats.het 3, 38 
Mognad 3, 77 

Lågpresterande, 
betyg 
X <2,7 N=?n 
Skolanp på 
högstad 3, 15 
Kamratrel 2, 68 
Prats.het 2, 65 
Mognad 2, 95 

Glesbygd 
5 -3,96 Ns = 10; 

Skolanp 3, 67 
Kamratrel 3, 70 
Prats.het 3, 80 
Mognad 3, 90 

Fl. L/ 

/ 

Ej glesbygd 
K=4,04 N = 

Skolanp 4,0 
Kamrat irei 3,42 
Prats.het 2,95« 
Mognad 3,65 

Glesbygd 
R=2,28 N= 1Q 

Skolanp 3,65 
Kamratrel 2,90 
Prats.het 2,8 
Mognad 3,2 

Fl 

Ej glesbygd 
x=2,39 

Fl 
/I 

Skolanp 2,65 
Kamratrel 2,47 
Prats.het 2,3 ' 
Mognad 2,7 >v 

5=4,13 N=5 

Skolanp 4,05 
Kamratrel 3,85 
Prats.het 3,4 
Mognad 4,6 

x=3,79 N = ç 

Skolanp 3,3 
Kamratrel 3,75 
Prats.het 4,2 
Mognad 3,2 

x»4,06 N=5 

Skolanp 3,8 
Kamratrel 3,35 
Prats.het 2,9 
Mognad 3,7 

x»4,02 N = 5 

Skolanp 4,2 
Kamratrel 3,5 
Prats.het 3,0 
Mognad 3,6 

x=2,33 N=5 

Skolanp 3,0 
Kamratrel 2,85 
Prats.het 2è 
Mognad 3,0 

x=2,22 N=5 

Skolanp 4,3 
Kamratrel 2,95 
Prats.het 3,0 
Mognad 3,4 

x=2,54 N = 5 

Skolanp 2,5 
Kamratrel 2,5 
Prats.het 2,4 
Mognad 3,0 

x=2,24 N= 5 

Skolanp 2,8 
Kamratrel 2,45 

• Prats.het 2,2 
Mognad 2,4 
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Diskussion av intervjuresultaten 

Inledningsvis bör det påpekas att de numeriska värdena 

ej får hårdras med tanke på mätningarnas subjektiva ka

raktär. Resultaten visar emellertid att vissa bakgrunds

variabler ger utslag på de skattade variablerna. 

Det framgår att prestationsnivån är en nyckelvariabel som 

differentierar klart mellan eleverna även i en rad andra 

avseenden. Glesbygdskriteriet kommer därefter i fråga om 

differentierande förmåga och slutligen könstillhörighet. 

Ett anmärkningsvärt undantag från denna regel utgör grup

pen av glesbygdspojkar, som visar ovanligt god förmåga att 

positivt knyta an till skolan trots att deras läggning och 

intresse inte ligger åt plugg och skolprestationer. 

Störst betydelse har prestationsnivå för gruppaktivitet. 

Mängden kamratkontakter och anpassning till skolans regler 

har också högt samband med prestation. Kamratanpassning 

har till viss del varit svårbedömd för lärarna och .denna 

variabel ger därför mindre klart utslag mellan grupperna. 

I fråga om tystlåtenhet/pratsamhet har glesbygdskriteriet 

nästan lika stor betydelse som hög prestationsnivå. Tvärt 

emot gängse föreställningar uppfattas glesbygdsbarnen i 

denna delstudie som mer talföra än övriga barn. Differen

tieringen är också tämligen klar i fråga om mängden kamrat-

kontakter och anpassning till nya lärare. I samtliga fall 

är det alltså fråga om en mer positiv bedömning av glesbygds

gruppen jämfört med de övriga även om man bortser från 

prestationsnivå. 

Könstillhörighet har viss betydelse för mognad och anpass

ning i undervisningssituationer, där flickorna får högre 

skattningar. I fråga om gruppaktivitet bedöms pojkarna mer 

aktiva. Könsdifferenser är dock på det hela taget obetyd

liga när det gäller kamratrelationer. 
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Skolprestationernas samband med anpassning till lärarna och 

skolan i övriga avseenden är i och för sig ganska självklart. 

Det är t ex mycket möjligt att en variabel som pratsamhet 

direkt kan ha haft betydelse för betygsnivån. Däremot är det 

något förvånande att också kamratkontakter och popularitet har 

ett så klart samband med skolprestation. Företeelsen är emeller-

emellertid känd också från andra undersökningar. 

Det är viktigt att urvalet till denna delstudie inte betraktas 

som representativt för hela undersökningsgruppen eller för 

glesbygdsbarn i allmänhet. Man kan anta att de extremgrupper 

det här gäller i högre grad än mellangruppen är föremål för 

lärarens uppmärksamhet. Det är möjligt att detta kan;påverka 

bedömningarna och att en haloeffekt kan uppträda. Vidare 

skulle det kunna tänkas att mellangruppen i fråga om presta

tion (med medelbetyg från 2,7 - 3,6) i något avseende avviker 

från mönstret i extremgrupperna. Den medelpresterande gruppen 

utgör 207 elever, varav 50 är glesbygdsbarn. Om dessa t ex är 

klart mer tystlåtna än de tjugo i delstudien, skulle det kunna 

innebära att den allmänna föreställningen härom bekräftas. På 
m 

liknande sätt kan man diskutera flera av variablerna. Jag har 

emellertid bedömt det som intressant att granska dessa kom

pletterande data för vissa kritiska grupper. Resultaten har 

också givit stöd åt en uppfattning om glesbygden som en posi

tiv uppväxtmiljö som börjar framtona. 
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TABELLBILAGA 



I denna och flera följande tabeller står siffrorna 1-5 

för graden av instämmande i ett gjort påstående enligt 

nedanstående modell. I fortsättningen skrivs alltså endast 

siffrorna ut i tabellhuvudet. 

Tabell 1. Olika faktorers betydelse för skoltrivseln. 
Svarsfördelning i procent av resp grupp. 

faktor: 

Lärarna 
betyder 
mycket för 
hur jag 
trivs med 
skolan 
N-246. 

Kamraterna 
betyder 
rrycket 

N-246 

Grad av instämnande • • 

Svarande-
grupps 

Ja, 
absolut 

1 

Ja, 
kanske 

2 

Vet 
ej 

3 

Naj, 
knappast 

4 

Nej,abso
lut inte 

5 

Glesb 54 30 0 6 2 

övr 55 26 11 4 4 

Pojkar 53 27 14 3 3 

Flickor 58 20 6 6 3 

Glesb 47 37 9 2 6 

övr 46 36 10 5 3, 

Pojkar 39 43 11 5 2 

Flickor 54 30 0 ' 3 
• 

6 

Skolarbetet Glesb 40 46 11 2 1 
betyder 
rrtycket övr 40 40 13 6 1 

Pojkar 47 37 12 3 1 
N=240 

Pojkar 
N=240 

Flickor 34 47 12 6 1 

Lokalför
hållanden 
betyder 
mycket 
N=247 

Betygen 
betyder 
mycket 

N*247 

Skolskjuts-
förh bety
der mycket 
N-iqi 

Glesb 32 34 22 7 4 

övr 29 35 26 0 2 

Pojkar 31 33 26 0 2 

Flickor 30 37 23 6 4 

Glesb 12 19 37 23 9 

övr 15 23 26 25 11 

Pojkar 15 19 29 26 11 

Flickor 14 24 30 22 10 

Glesb 22 19 23 16 20 

övr 9 20 34 22 14 

(N=248: Glesb.90 
(N—191 : Glesb.03 

övr. 158 Pojkar 121 Flickor 126 ) 
övr. 100 ) 



Tabell 2. Lärarnas roll och deras relation till eleverna. 
Svar i procent av resp grupp. 

Påstående: 
Grad av instärrmande 

Svarande- 1 2 3 4 5 grupp 

Glesb 53 39 6 0 2 

övr 46 41 4 & 3 

Pojkar 47 45 3 3 2 

Flickor 51 36 6 5 2 

Glesb 7 50 30 11 2 

övr 12 46 24 13 5 

Poj kar 10 46 26 15 • 3 

Flickor 10 49 27 10 4 

Glesb 19 30 30 20 1 

Övr 15 31 31 19 4 

Pojkar 19 26 35 18 2 

Flickor 14 35 27 21 3 

Glesb 59 29 10 1 1 

övr 54 32 11 • 2 
• -

Poj kar 56 29 13 2 1 

Flickor 56 33 8 2 1 

Glesb 6 28 46 20 1 

övr 6 25 55 10 4 

Pojkar 6 26 46 16 6 

Flickor 6 25 57 11 0 

Glesb 2 36 39 18 6 

övr 8 30 34 23 5 

Poj kar 4 35 31 23 7 

Flickor 7 29 41 19 4 

Det ger om
växling att 
ha många 
lärare 

N=248 

Våra lärare 
är mycket 
hjälpsamma 

N=248 

När man har 
många lärare 
lär de inte 
känna ele
verna så väl 
N=247 

Lärarna 
fordrar 
olika 
mycket 
N=248 

Lärarna är 
intresse
rade av 
oss elever 

N=248 

Lärarna har 
inte tid 
att prata 
med elever
na 
N=248 

(N=248: Glesb.91 övr.157 Pojkar 122 Flickor 126) 



Tabell 3. Relationer till kamraterna. Svar i procent av 
resp grupp. 

Grad av instämmande 
Påstående: Svarande- 1 7 o 

grupp 

Det är ro- Glesb 72 20 7 1 0 

Ì&TL B- 72 20 
rater Pojkar 67 22 8 3 0 

N=247 Flickor 78 18 3 1 0 

Jag har mina Glesb 61 22 4 7 6 
bästa kamra- H cn c c _ 
ter i dsn övr 69 18 5 5 3 

här skolan Pojkar 63 22 4 6 ;5 

N?247 Flickor 70 17 5 6 3 

Jag känner Glesb 23 21 11 26 19 

rfïgalv 15 23 6 30 24 

kamraterna Pojkar 18 26 6 30 18 
kap 
nar Flickor 16 18 12 27 27 
N=244 

Det är för Glesb 6 13 19 31 31 

f "fassen"81" ̂  10 23 12 33 >23 

Pojkar 3 16 19 35 27 
N=246 

Flickor 13 22 10 30 25 

Det är brå- Glesb 32 32 11 10 14 

övr 28 27 13 18 14 an i 6:an 
N=246 Pojkar 33 26 11 17 12 

Flickor 26 32 14 13 16 

(N=247: Glesb 91 övr 156 Pojkar 121 Flickor 126) 



Tabell 4. Uppfattningen om olika moment i skolarbetet. 
Svar i procent av resp grupp. 

Påstående i Svarande-
grupp 

Grad av instämmande 
1 2 3 4 

Det ar för jobbigt 
med läxorna 

N = 247 

A-skolor 

B-skolor 
Cf d) 

Po j kar 

Flickor 

49 

32 

50 

37 

32 

32 

21 

43 

6 

15 

11 
0 

8 

1 6  

15 

6 

5 

5 

4 

6 

Undervisningen är 
mer intressant på 
högstadiet än på 
mellanstadiet 

N = 247 

A 

B 

Po j kar 

Flickor 

32 

19 

28 

27 

28 

32 

35 

24 

25 

32 

24 

31 

10  
5 

4 

1 2  

5 

11 

9 

6 

Vi får ofta ar
beta i grupp och 
och på andra nya 
satt som är bra 

N = 248 

A 

B 

Po j kar 

Fl i c ko r 

14 

8 

1 6  

9 

35 

31 

26 

41 

1 1  
21 

1 6  
13 

31 

31 

31 

31 

9 

8 

11 

7 

(N= 248: A 1 65 B 83 Pojkar 121 Flickor 126) 



Tabell 5. Elevernas uppfattning om betygens roll i skolan. 
Svar i procent av resp grupp. 

Påstående : Svarande Grad av : Instämmande 
grupp 1 2 3 4 5 

Kamraterna stres Glesb 7 31 30 • 19 13 
sar varandra och 
tävlar om betyg övriga 16 32 24 22 7 

N = 247 Poj kar 13 34 21 21 11 

Flickor 12 30 30 20 8 

Det är för mycket Glesb 31 34 11 21 ; 2 
prov och skriv
ningar som man övriga 37 30 15 13 5 

får betyg på Poj kar 34 32 13 19 2 

N = 248 Flickor 35 32 14 13 6 

På högstadiet är Glesb 61 32 7 0 0 
det viktigt att 
man försöker få övriga 67 25 7 1 0 

så bra betyg som 
möjligt Poj kar 66 25 7 1 0 

Flickor 64 29 6 0 0 
N = 248 

Betygen betyder Glesb 12 19 37 23 9 
mycket för hur 
jag trivs med övriga 15 23 26 25 11 

skolan Poj kar 15 19 29 26 11 

N = 247 Flickor 14 24 30 22 10 

(N=248: Glesb 90 övr 158 Poj kar 122 Flickor 126) 



Tabell 6. Upplevd trygghet/osäkerhet i olika skol
situationer i åk 6 och 7. Procent av pojkar 
och flickor samt totalt. Förändring från åk 
6 till 7 anges med + e ller 

Trygghet/osäkerhet åk 6 åk 7 Förändring 
i skolsituationer från åk 6 till 7 

P Fl Tot P Fl Tot- Tot  

När jag skall läsa 
eller berätta något högt 
i klassen känns det obe- 15 21 10 21 19 20 *2 
hagligt 

Jag är ganska ängslig 
när vi ska ha prov i 
skolan 3 3 3 91311 +8' 

När det är ont om tid 
blir jag ängslig 11 37 645 -2 

Jag känner mig osäker 
när läraren talar till 
mig 111 12 2 +1 

När vi har någon tävling 
i gymnastik eller id
rott känner jag mig 
ängslig 6 6 6 0 4 2 -4 

Jag vågar inte säga vad 
jag tycker inför klassen 2 6 4 2 2 2-2 

Jag känner mig osäker 
bland kamraterna på 
rasterna 0 0 0 2 2 2 +2 

Kryss för två eller 
flera av ovanstående 
alternativ - (ej reg 16 28 22 

i åk 6) 

Jag känner mig nästan 
alltid lugn i skolan 63 60 61 43 27 35 -26 
(samt för åk 6 även 
alt."jag är lugn när 
vi ska ha prov.. 

N= 122 126 248X̂ 122 126 248 

x) Jämförande data här beräknade endast på den del av åk 6 
som kvarstår i åk 7 - materialet". 



Tabell 7 Procentuell andel i årskurs 6 och 7 som angett 
att de känner sig lugna i skolan. Uppdelning på 
A- och B-skolor samt glesbygdsgrupp och övriga elever. 

SvarsaLtemativ Svarande-
grupp 

% i % i Förändring 
åk 6 (N) åk 7 (N) i % från 

åk 6 till 7 

"Jag känner mig näs
tan alltid lugn i 
skolan" samt för 
åk 6 även alterna
tivet "Jag är gans
ka lugn när vi ska 
ha prov i skolan". 

Elever från 
A-skolor: 

glesb. 
övr. 

Elever från 
B-skolor: 

glesb. 
övr. 

60 (52) 
61 (124) 

73 (49) 
62 (45) 

40 (49) 
38 (115) 

29 
26 

-20 
-23 

tot. -21 

(41) 
(42) 

-44 
-36 

tot. -38 

Surrma N (270) (247) 



Tabell 8. Svar på frågan: "Känner du dig någon gång ängslig 
eller osäker i skolan?" Procent av resp grupper 
från skolform A och B. 

Svarsalternativ: Elever från skolf A Elever från skolf B 
Glesb övriga Glesb övriga 

När jag ska läsa eller 
berätta högt i klassen 
känns det obehagligt 0 16 29 38 

Jag är ganska ängslig 
när vi ska ha prov i 
skolan 12 13 10 5 

När det är ont om tid 
blir jag ängslig 6 3 2 10 

Jag känner mig osäker 
när läraren talar till 
mig 2 3 0 2 

När vi har någon tävling 
i gymnastik eller idrott 
känner jag mig ängslig 2 2 5 0 

Jag vågar inte säga vad 
jag tycker inför klassen 2 1 2 0 

Jag känner mig osäker 
bland kamraterna på 
rasterna 2 1 5 

• 

2 

Två el flera av ovanstå
ende alternativ förkrys
sade 26 23 17 17 

Jag känner mig nästan 
alltid lugn i skolan 40 38 29 26 

Total andel som anger 
en eller flera "osäkra" 
situationer: 60 62 70 74 

Summa procent 
N=248 

100 
(50) 

100 
(115) 

99 
(41) 

100 
(42) 



Tabell 9. Tendensen att umgås med "gamla" resp "nya" kamrater. 
Procent av elevgrupp från tidigare A- eller B-skola. 

Är tillsammans med 
de gamla kamraterna 

Ofta/ 
alltid 

Ibland Sällan/ 
aldrig N 

Elever från 
A-skolor: Glesb.grupp 

övriga 
80 
75 

10 
19 

2 
6 

(40) 
(113) 

Elever från 
B-skolor: G]Lesb. grupp 

övriga 
63 
71 

24 
17 

12 
12 

(41) 
(42) 

Är tillsammans med 
de nya kamraterna 

Ofta/ 
alltid 

Ibland Sällan/ 
aldrig 

Elever från 
A-skolor: Glesb.grupp 

övriga 
16 
25 

51 
40 

32 
35 

(37) 
(00) 

Elever från 
B-skolor: Glesb.grupp 

övriga 
44 
38 

37 
52 

19 
10 

(41) 
(42) 

Är tillsammans med kamra
ter frän andra klasser 

Ofta/ 
alltid 

Ibland Sällan/ 
aldrig 

Elever från 
A-skolor: Glesb.grupp 

Övriga 
24 
35 

48 
43 

28 
22 

(43) 
(105) 

Elever från 
B-skolor: Glesb.grupp 

Övriga 
24 
12 

37 
50 

39 
38 

(40) 
(41) 

Är ensam och umgås inte 
med kamraterna 

Ofta/ 
alltid 

Ibland Sällan/ 
aldrig 

Elever från 
A-skolor: Glesb.grupp 

Övriga 
0 
3 

2 
8 

98 
89 

(43) 
(105) 

Elever från 
B-skolor: Glesb.grupp 

övriga 
0 
2 

2 
5 

98 
93 

(40) 
(41) 

Totalt N=245 



Tabell 10. Aktiviteter tillsammans med föräldrarna. Procent 
av resp grupp. 

Aktivitet som 
utfivas: 

Svarvande-
grupp : 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Arbeta tillsarrmans 
med göromål i 
hemmet 

Glesb 

Övr 

8 

5 

37 

31 

48 

47 

7 

15 

1 

2 

Tittar på TV 
tillsammans 

Glesb 

Övr 

24 

24 

54 

56 

18 

19 

3 

1 

0 

1 

Sportar eller be
söker sporttill
ställningar till
sammans 

Glesb 

Övr 

2 

2 

11 

13 

26 

23 

32 

35 

29 

26 

Gör resor, åker 
och hälsar på be
kanta tillsarrmans 

Glesb 

Övr 

10 

16 

42 

39 

34 

38 

12 

6 

1 

1 

Spelar sällskaps
spel och liknande 
tillsammans 

Glesb 

Övr 

2 

2 

17 

20 

41 

40 

31 

30 

9 

9 

Besöker religiösa 
möten eller andra 
sammankomster till
sammans 

Glesb 

Övr 

0 

2 

8 

5 

12 

15 

26; 

23 

54 

55 

N=247 (Glesb» 90 Övr. 157) 



Tabell 11. Elevernas uppfattning om föräldrarnas intresse för deras 
skolarbete. Procent av resp grupp. 

Sätt att visa 
intresse: 

Svaran
degrupp : Alltid Ofta Ibland SS lian Aldrig 

Hjälper med läxor Glesb 5 12 37 24 22 

övr 5 10 49 19 18 

Påminner mig att 
göra mina uppgifter 

Glesb 

övr 

14 

24 

26 

34 

39 

25 

9 

10 

12 

7 

Säger till mig att 
vara flitig i sko
lan 

Glesb 

övr 

14 

13 

20 

26 

27 

33 

30 

18 

9 

10 

Frågar hur det går 
på prov och förhör 

Glesb 

Övr 

20 

22 

21 

27 

40 

39 

10 • 

7 

9 

5 

Berömmer mig om jag 
lyckats bra någon 
gång 

Glesb 

övr 

21 

20 

12 

10 

43 

42 

17 

13 

7 

6 

•T 

N=248 (Glesb. 90 övr.,158) 
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