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SUMMARY 

This report presents the results of a questionnaire to 
middle level students of 9-year compulsory school about 
their attitudes to school, peers and leisure time. Data 
is gathered for 515 students in the county of Väster
botten. Two hundred of the subjects are children from 
sparsely populated areas with few peers around. Of theese 
107 visit schools of type B and 93 schools of type A. The 
questions are of varying nature and the pattern of 
answer is often hard to interpret. It is, however, quite 
clear that theese children do not have problems neither 
with their relations to schoolmates nor with their attitudes 
to school. Out-of-schoo1 activities are to some extent 
marked by the environment. Children from these areas more 
often take part in the work at home and less often see 
their peers. Children from small villages tend to find 
life at home more pleasant than those from large villages 
and small towns.-The general attitude to school is more 
positive among B-school students than among A-school 
students,and their sense of solidarity is also stronger. 
In B-schools the students feel more safe and secure in 
grade 6 than in grade 3. In A-schools the case is the 
opposite. Previous results in this study show that 
achievement and adjustment are quite independent of 
socio-economic classes and this also seems to hold for 
how they like school. A follow-up study in grade 7 is 
recommended in order to see if the change from middle 
to senior level will imply special problems for the 
children from sparsely populated areas. 



Råberg, A. Glesbygdsbarn i årskurs 3 och 6: attityder till 

skola och fritid. Pedagogiska rapporter Umeå, 1976, nr 61. 

SAMMANFATTNING 

I denna rapport redovisas resultatet av en enkät till mel
lanstadieelever angående deras inställning till skola, kam
rater och fritid. Data för 515 elever i Västerbottens län 
har insamlats. I undersökningen ingår 200 glesbygdsbarn, 
varav 107 går i skolform B och 93 i skolform A. Frågorna 
spänner över ett stort område och svarsmönstret är ofta 
svårtolkat. Emellertid framstår det ganska klart att gles
bygdsbarnen inte är någon problemgrupp vare sig det gäller 
kamratrelationer eller attityder till skolan. Fritidsakti
viteterna präglas till en del av miljöförhållandena. Del
tagande i hemarbetet är vanligare bland glesbygdsbarnen 
och umgänge med kamrater mindre frekvent. Barn som bor i 
små byar upplever störst hemtrivsel. Den allmänna in
ställningen till skolan är något mer positiv bland B-
skolornas elever, vilka också upplever särskilt god sam-
manhallning med kamraterna. Upplevelsen av trygghet i 
skolsituationen ökar i B-skolorna från åk 3 till åk 6, 
medan den minskar i A-skolorna. Skolprestationer och an
passning har tidigare i denna undersökning visat sig gans
ka oberoende av socialgrupp och detsamma tycks gälla vari
abeln skoltrivsel. En uppföljning i åk 7 rekommenderas för 
att se om förändringarna vid stadieövergången, t ex från 
skolform B till A, innebär särskilda problem för glesbygds-
barnen . 
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INLEDNING 

I projektet Glesbygdens skolfrågor, som finansieras av 

Skolöverstyrelsen, ingår tre projektområden. I delpro

jekt 1 un dersöks problematik kring förskola-lågstadium 

i glesbygd. Delprojekt 2, som denna rapport avser, ar

betar med frågor som rör glesbygdsbarn på mellanstadiet 

och i viss mån högstadiet. Delprojekt 3 behandlar pro

blem kring tvåspråkighet i Tornedalen. 

Från delprojekt 2 har tidigare redovisats en litteratur

genomgång med analys och definition av glesbygdsbegrep

pet (Råberg, 1976 a) samt två delrapporter angående 

skolprestationer (Råberg, 1976 b) och skolanpassning 

hos glesbygdsbarnen (Råberg, 1976 c). I föreliggande 

rapport redovisas resultat av en enkät som gavs till 

eleverna i årskurs 3 och 6 i glesbygdsundersökningen 

vårterminen 1974. 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Samhällsutvecklingen har lett till att glesbygden avfol

kats -och att möjligheter till arbete och service för de 

kvarboende minskat. För barnens del innebär det i regel 

att dç har lång skolväg och långt till kamrater. Under 

sextiotalet nedlades många mindre skolor och nedläggning

en var störst i Västerbottens län. Efter 1970 har få 

•skolor nedlagts och man har från skolmyndigheternas sida 

lagt sig vinn om att låta även mycket små skolenheter 

få fortleva. Då och då har emellertid uppgifter om ned-

läggningshotade skolor gått genom pressen. 

I denna undersökning har glesbygdsbarn definierats ut

ifrån avståndet till kamrater. Närmare bestämt har en 

gräns satts vid 1 k m avstånd. En fokusering på pedago-

gisk-psykologiska frågor i första hand och på ett 

visst empiriskt underlag gjorde att ett kriterium som 

byggde på sociala relationer i miljön valdes. En ut

förlig redogörelse för definitionsproblematiken och 
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urvalsförfarandet ges i tidigare rapporter (Råberg, 

1976 a, 1976 b). 

Det övergripande syftet i undersökningen har varit att 

belysa glesbygdsbarnens skolsituation bl a genom att 

söka besvara frågor om deras skalprestationer och skol-

anpassning i relation till övriga elevgrupper. Väsent

liga frågor är också de som rör sociala relationer inom 

och utom familjen. 

Föreliggande rapport söker besvara följande frågor: 

Är glesbygdsbarnens inställning till sin hemmiljö, 

till skolan och skolarbetet olik deras klasskamraters? 

Är glesbygdsbarnens kamratkontakter och trivsel bätt

re eller sämre än klasskamraternas? 

En beskrivning av yttre förhållanden utifrån officiella 

uppgifter samt en del enkätsvar utgör det första avsnit

tet av resultatdelen. I det andra avsnittet analyseras 

resultaten av enkäten utifrån ovanstående frågeställning

ar mot olika bakgrundsvariabler och jämförelser görs mel

lan- grupper inom materialet. 

TIDIGARE FORSKNING 

Det•är rimligt att anta att familjegruppen har synnerli

gen stor betydelse för barn som växer upp i glesbygd. 

Man kan vänta sig en fastare bindning till familjen 

och mindre benägenhet att ansluta sig till kamratgrupper 

som följd av den relativa isoleringen. Nan kan också 

tänka sig att gruppen glesbygdsbarn skulle vara mer 

benägna att söka och upprätthålla kontakter med andra 

åldersgrupper än den egna, eftersom de lever i en social 

miljö där jämnåriga är sparsamt förekommande. 
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Familjen som grupp 

Inom gruppsykologin har man framför allt studerat 

smågrupper experimentellt. Dessa grupper karakteriseras 

ofta av att de är sammansatta just för de experimentel

la syftet, att de är kortvariga och homogena i vissa 

avseenden, t ex i fråga om ålder och utbildning. Famil

jen är en grupp med helt annorlunda struktur. Den är 

sammansatt av två (ev tre) generationer och kan inom 

dessa representera praktiskt taget alla åldersgrupper. 

Den är en långsiktig gruppbildning inom vilken barnen 

i de flesta fall vuxit upp. Dess gemensamma bas är ett 

ekonomiskt, socialt och affektivt samfungerande inom 

ramen för vissa givna roller. 

Inom gruppforskningen har utvecklats en del teorier som 

dock har relevans för forskning om familjen. Enligt 

Tallman (1970) har försök att replikera smågruppsexpe

riment med familjer oftast givit motsägande resultat. 

Elder & Bowerman (1965) påpekar att fastän gruppforsk

ningen sysslat mycket med effekter av gruppstorlek är 

det märkligt nog rätt få som undersökt familjestorle

kens 'betydelse i socialisationsprocessen. 

Clausen (1966) har gjort en översikt av forskning på 

familjestruktur och socialisation där han bl a visar 

på det komplicerade mönster av interaktioner, värdering

ar och normer som gör det svårt att beskriva en familjs 

struktur annat än i mycket allmänna termer. Faktorer 

som varit åtkomliga för systematiska studier är t ex an

talet syskon, syskons ålder och positionen i syskonska

ran. Den forskning som refererats är i huvudsak ameri

kansk och man kan givetvis inte utan vidare anta att 

att företeelserna är desamma i ett annat samhälls- och 

fami 1j emönster. 

Studier av föräldrainflytande och inflytande från kam

ratgrupper i relation till anpassning resp avvikande 
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beteende, socialgrupp etc är vanliga. Trenden i utveck

lingen från en familjeorienterad till en mer kamratori-

enterad inställning finns också beskriven (Bowerman & 

Kinch, 1959). Forskningen på detta område under sextio

talet kan sägas dela sig i två block. Från den ena sidan 

hävdas att familjen har föga inflytande på de ungas atti

tyder och värderingar, från det andra visar man på att 

familjen har ett övervägande inflytande även under ton

åren. Ett slags me 1lanposition intar de som försöker 

förklara föräldrarnas respektive kamraternas inflytande 

med hänsyn till de olika sammanhang där den ena eller 

andra partens påverkan överväger. (Larson, 1972). Ett 

exempel pa de senare är Brittain (1969) som undersökte 

hypotesen att kamratinflytandet generellt är starkare 

för stadsungdomar än för landsbygdsungdomar. Hypotesen 

bekräftades ej, men differenser mellan grupperna på vissa 

typer av items kunde iakttas. Så var t ex stadsgruppen 

mer kamratbunden i fråga om etiska ställningstaganden, 

medan landsbygdsungdomarna var mer kamratberoende i 

frågor där valet gällde vilken av två populära roller 

("glamour roles") man skulle vilja spela. 

Glesbygdsbarnens relation till samhället och skolan 

Skolarr var tidigare barnets första organiserade kontakt 

med en samhällsinstitution. Nu är det i regel förskolan 

som barnet först möter. I och med den allmänna förskolans 

införande 1975 har kommunerna skyldighet att erbjuda alla 

sexåringar plats i förskola. Det innebär att även de barn 

som bor i glesbygd har möjlighet till någon förskoleer

farenhet. Socialstyrelsen har bedrivit en omfattande för

söksverksamhet med förskola i glesbygd (Wall, 1976). Av 

en inventering inom glesbygdsundersökningens delprojekt 1 

framgar att av barn födda 1967 i Västerbottens län prak

tiskt taget alla deltagit i någon form av förskole- eller 

gruppverksamhet (Wall, 1977). Denna utveckling av förskolan 

har skett snabbt under några få år. De barn som undersöks 

i delprojekt 2 är födda i regel 1961 och 1964. För de 
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flesta av dem, i synnerhet den äldre årskullen, gäller 

att skolstarten innebar det första mötet med en samhälls

institution . 

Då barnets värld tidigare dominerats av skeenden inom 

familjen kommer nu skolan och händelserna där att utgöra 

ett väsentligt tillskott till erfarenhetssfären. Gles

bygdsbarnet kommer ofta till en mindre skola av B-form 

med få eller en enda lärare. Kanske är den yttre miljön 

på skolorten inte så olik miljön kring hemmet. Skolgången 

innebär förutom de vanliga skolaktiviteterna också daglig 

samvaro med jämnåriga kamrater i en eller flera grupper. 

Det kan vara i klassen med de jämnåriga, i skolan som 

helhet där man på raster och vid måltider kanske också 

möter äldre barn och andra vuxna. Det kan vara skolskjuts-

gruppen där man kanske reser tillsammans med elever från 

andra skolenheter. Detta är något nytt för många glesbygds

barn . 

Hur är det tidigare relativt isolerade barnet rustat att 

klara denna omställning? Kommer kamratkontakterna att 

bli viktigare än skolarbetet och ta överhand över intres

set för skolan? Är attityden till ̂ kölan som sådan posi

tiv eller negativ? Känner man sig trygg i skolsituatio

nen eller har den relativt isolerade uppväxten bidragit 

till osäkerhet i olika sociala sammanhang? Inte minst 

med hänsyn till läroplanens övergripande mål, där ett 

harmoniskt fungerande i socialt samspel framhålls som 

mycket viktigt, är dessa frågor angelägna att ställa. 

Kanske kan de i någon mån besvaras empiriskt. 

Någon direkt applicerbar teori, som kan predicera utveck

ling eller beteende för denna grupp, finns inte. De teori

bildningar, som funnits i bakgrunden hör hemma inom ut

vecklingspsykologin (Se Råberg, 197.6 c) och socialpsyko

login. Den forskning som förefaller mest relevant att 

anknyta till är studier av olika familjestrukturers re

lation till vissa uppfostringsmodeller och till skolmo-

tivation och skolprestation. I den aktuella undersökningen 
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firins emellertid föga utrymme för att insamla data om 

familjestrukturen. Uppfostringsmode11er och -ideal har 

inte alls berörts. Det finns således endast begränsade 

möjligheter att göra antaganden som relaterar till den 

nämnda forskningen. 

Om man håller sig till gängse socialgrupps indelningar 

måste man konstatera att de högre socialgrupperna är 

mycket mindre företrädda i glesbygdsområden. Detta 

gäller oavsett om man klassificerar efter inkomst, yrke 

eller utbildning. Snedfördelningen är mycket tydlig i 

det material som behandlas i denna glesbygdsundersökning. 

Det har ofta i skolforskning och skoldebatt pekats på 

skillnader i synsätt och värderingar mellan hemmen och 

skolan. Man har velat förklara lägre socialgruppers 

ofta påvisade sämre skolresultat och sämre skolanpass-

ning med denna skillnad i värderingar. Skolan anses 

företräda medelklassens värderingar. Utifrån vetskapen 

om dessa förhållanden skulle man kunna vänta sig att 

bland glesbygdsbarnen finna en större andel med låga 

skolprestationer och dålig skolanpassning. Så har inte 

visat sig vara fallet i den grupp som undersökts (Råberg, 

1976 -a, 1976 b, 1 976 c) . 

Det finns kanske grundläggande olikheter i värderingar 

och attityder mellan glesbygdsbefolkning och befolkning 

från tätortsområden som gör att socialgruppsindelningen 

här är mindre relevant. Nan kan förmoda att glesbygden 

bevarat vissa reminiscenser av ett tidigare bondesamhäl

les livsstil. Troligen finns här mindre inslag av köp-

och konsumtionsku Ituren dels på grund av det mindre ut

budet, dels på grund av bevarade inslag av traditionell 

självhushållning. Det har inte varit möjligt att inom 

denna undersöknings ram studera attityder och värderingar 

allmänt i glesbygdskulturen. 

En studie av hur värderingar överförs i olika samhälls

klasser visade att bl a demografiska och familjestruk

turella faktorer interagerade med graden av värdeöver
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föring (Rosen, 1964). Likheten mellan moderns och sonens 

värderingar mättes. I familjer där barnen tidigt träna

des till självständighet var likheten större. Enda barn 

och äldre barn hade mer lika värderingar som mödrarna 

utom i lägre socialgrupper. Mödrarnas ålder hade viss 

betydelse och på alla socialgruppsnivåer var likheten 

större i små och medelstora familjer. Det hela ger en 
"t 

mycket komplicerad bild, som visar att många fakorer 

spelar in när värderingar läres in. Lägger man därtill 

speciella miljökarakteristika som inryms i glesbygds-

begreppet får man ett synnerligen brett spektrum av på

verkansfaktorer. 

Beträffande hemmiljön och familjestrukturen har éeîwk-

undersökning begränsat frågorna till ett fåtal relativt 

lätt mätbara aspekter. Målsmans yrke är grund för social

gruppsplaceringen. Antalet syskon kan antas vara en kri

tisk variabel när det gäller socialisationen av det iso

lerade barnet. Äldersspridningen mellan syskon tycktes 

även vara en relevant aspekt i en studie av kamratiso-

lerade barn. Med tanke på hur befolkningsutvecklingen 

varit i glesbygder med utflyttning av unga familjer och 

ökad andel äldre bland de kvarvarande frågade man sig 

om andelen s k sladdbarn var större i glesbygdsgruppen 

och om åldersskillnaden i relation till äldre eller 

yngre syskon skilde sig mellan årskurs 3 och 6. 

Det-finns en del forskning, främst inom den differen-

tiella psykologin, som undersökt bl a begåvning i rela

tion till familjestorlek och position i syskonskaran. 

(Se t ex Anastasi, 1966 och Clausen, 1966.) Man har i 

allmänhet funnit att barn från små familjer haft högre 

studiemotivation och gjort bättre skolprestationer än 

barn från stora familjer. Mycket av denna forökning 

har emellertid inte alltid haft interagerande faktorer 

under kontroll. 
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Socialpsykologiska experiment, där man undersökt social 

isolering i någon form, har föga relevans för det här 

aktuella problemet. Det rör sig i regel om situatio

ner, där någon form av kortvarig isolering skapats i an

slutning till en experimentell behandling. I den här 

undersökningen är det endast fråga om en relativ iso

lering. Den är socialt och geografiskt betingad och 

upplevs gemensamt i den primärgrupp som individen växt 

upp i. Urvalskriteriet gör att undersökningsgruppen 

avviker från andra kända undersökningspopulationer. 

Av visst intresse är en del forskning som jämfört ungdomar 

frän stad och landsbygd med avseende på det inflytande som 

föräldrar respektive kamrater har. I studier på 50-talet 

och tidigt 60-tal (se t ex Coleman, 1961) antog man att 

ett starkare kamratinflytande var mer karakteristiskt för 

stad än för landsbygd. Detta antogs dels bero på olikheter 

i fami 1jetraditionerna i dessa miljöer dels på andra atti

tyder till föräldraauktoritet hos ungdomar på landsbygden. 

Frågor om avsaknad av eller mindre tillgång till kamrater 

av geografiska eller andra yttre orsaker har såvitt jag 

kunnat finna inte berörts i dessa studier. 

I de data som tidigare bearbetats i detta projekt har 

inga antaganden om handikapp eller deprivation kunnat 

'fa gen erellt stöd. Vad beträffar kamratfaktorn kan jag 

hänvisa till lärarnas skattning av elevernas anpassning 

och mognad. Denna skattades på ett formulär med 21 items. 

Pianga av dessa rörde just social mognad och anpassning. 

Bl a bedömdes förmågan till god kontakt med kamraterna 

(Råberg, 1976 c). I en utvärdering av integrerad för

skola-lågstadium i en glesbygdskommun i Jämtland fann 

man också att förskolebarnen snabbt accepterades av 

övriga barn i skolan (Björklund & Brymark, 1972). 

övergångar mellan skolstadier bedöms vara viktiga punk

ter, då det för glesbygdsbarnen ofta innebär flyttning 
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till annan skolort och möte med nya kamratgrupper. Sär

skilt gäller detta övergång till högstadiet, då man 

också byter från B-skolan till A-skolans i allmänhet 

större klassavdelningar. Därför har frågorna om kamrat

relationer på nytt tagits upp i en uppföljande enkät i 

årskurs 7 läsåret 1974-75. 

GENOMFÖRANDE 

Definition neh urval 

Som glesbygdsbarn betraktas i denna undersökning de barn 

som bor så att de inte har jämnåriga kamrater utom den 

egna familjen på närmare håll än en kilometer från hem

met. Som jämnårig räknas även den som är ett år yngre 

eller äldre. Avstånd till skolan inverkar ej på defini

tionen som glesbygdsbarn eller icke glesbygdsbarn. Hed 

utgångspunkt från glesbygdsbarn enligt denna definition 

uttogs med en stratifierad urvalsmetod cirka 570 elever 

i årskurserna 3 och 6 i Västerbottens län läsåret 1973-74. 

Urvalsmetoden var inriktad på att få fram en grupp där in

slaget av utpräglat kamratisolerade barn var stort. Ande

len glesbygdsbarn enligt definitionen inom en hel årskull 

i länet rör sig omkring 5-6 % enligt tidigare inventeringar. 

Genom att kräva ett visst antal glesbygdsbarn i relation 

till elevantalet i de klasser som togs ut till undersökning

en, kom denna grupp att utgöra ca 39 % av hela materialet. 

Antalet deltagande klasser var 44, 22 i årskurs 3 och 22 i 

årskurs 6. 

Data kunde insamlas från 515 av de uttagna försöksperso

nerna och bortfallet blev således ca 9 %. För en utför

ligare redogörelse för definitions^ och urvalsproblema

tiken hänvisas till tidigare rapporter (Råberg, 1976 a 

och 1976 b). 

Mätinstrument 

Denna delrapport bygger i huvudsak på en enkät som ele

verna själva besvarat. Den utprövades först i en form, 
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där svarsalternativen i varje litet moment var bundna i 

en femgradig skala. Erfarenheten visade att det var ett 

visst motstånd mot enkäten i denna form. Utprövningen 

skedde i en 5:e och 6:e klass i en B-skola. Elevernas 

frågor och reaktioner under utprövningen antecknades 

och de framförda synpunkterna diskuterades. Det fram

kom att man upplevde en del av frågorna som krystade 

i den bundna graderade formen. Enkäten blev också för 

lång med över 45 frågor. 

Eftersom det var önskvärt att samma enkät skulle kunna . 

användas i b åde årskurs 3 och 6 och att den skulle kun

na administreras på en lektion, begränsades frågornas 

antal till 15. Svarsalternativen varierade mellan 3 

och 7 för varje fråga. Hälften av frågorna hade sex 

eller flera svarsalternativ av olika kategorier utan 

inbördes gradering. Eleverna instruerades att kryssa 

för två av dessa och ange vilket de valde (eller utta

lade) i första och andra hand. Stor vikt lades vid ele

vernas möjlighet att svara fritt med egna ord. Oe öv

riga frågorna hade någon typ av graderade svarsalterna

tiv, där eleverna skulle välja endast ett av de givna 

alternat iven. 

Efter'utprövning i några klasser i årskurs 3 och 5 ut

formades instruktion till klass läraren, som sedan ad

ministrerade enkäten i slutet av årterminen 1974. 

Frågorna berörde följande områden: 

Avstånd till närmaste kamrat och kontaktfrekvens 

(1 a - e ) 

inställning till den egna skolan (2) 

skolarbetets vikt och prefererat arbetssätt (3, 4) 

inställning till prov och läxor (5) 

upplevelse av ängslan eller osäkerhet i vissa skol

situationer (6 ) 

rastaktiviteter (7) 
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aktiviteter på fritid och i hemmet (B) 

trivsel i hemmet (9) 

trivsel och gemenskap med kamraterna (10, 11, 12) 

trivsel med skolarbetet (13) 

skolskjutsen (14) 

(Siffrorna inom parentes anger frågornas nr i formuläret. 

Detta kan erhållas av intresserade efter hänvändelse 

till pedagogiska institutionen, Umeå universitet.) 

Databearbetning 

Svaren har kodats och i vi ssa fall har alternativen kate-

goriserats som positiva eller negativa. Frekvenser och 

procenttal har beräknats. En uppdelning i undergrupper 

efter årskurs, skolform och kön samt kriteriet för 

glesbygdsbarn/icke glesbygdbarn möjliggör jämförelser av 

procenttal mellan de olika grupperna. 

För frågorna där man valt två svarsalternativ har de re

dovisade beräkningarna gjorts på det alternativ som valts 

i första hand. (Andrahandssvaren har granskats som kon

troll, men redovisas ej i tabeller.) Signifikansprövning 

har. gjorts med Chi testning där datas fördelning medgett 

detta. Där signifikanta resultat anges avses 95 % sign.nivå. 

RESULTAT 

I Deskriptiv del 

Av eleverna som ingår i denna undersökning kommer nära 

hälften från inlandet, en femtedel från fjälltrakterna 

och mindre än en tredjedel från kustlandet. (Råberg, 

1976.) För övrigt kan boendeförhållandena beskrivas ut

ifrån uppgifter om befolkningsmängd i hemorten, skol

skjutsavstånd samt avstånd till jämnåriga kamrater (ur

valskriteriet). De som enligt definitionen är glesbygds-

barn utgör 200, de övriga 315 av hela gruppen. 
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Följande tabell visar hur gruppen fördelar sig på års

kurs, skolform och kön. 

Tabell 1. Antal pojkar och flickor i undersökningen för
delat på årskurs och skolform. 

A-f o rm B-form 
åk 3 åk 6 åk 3 åk 6 S : a 

Poj kar 58 81 73 54 266 

Flickor 41 95 73 40 249 

Summa 99 176 146 94 515 

Åttiosju procent av samtliga åker skolskjuts. I gles

bygdsgruppen är andelen som åker bil eller buss till 

skolan 92,5 procent. Avståndet till skolan varierar för 

skolskjutsbarnen mellan 1 km och 5 mil. Fjorton procent 

av dem har mer än 2 mils enkel väg till skolan. Uppgifter 

om familjeförhållanden begränsas till antal syskon, po

sition i syskonskaran och faderns yrke. Från elevernas 

enkätsvar fås uppgifter om hemtrivsel och sysselsätt

ningar på fritiden samt om den faktiska kontakten med 

kamrater. 

Boendeort 

Tabell 2. Materialets spridning på orter av olika stor
lek. 

Antal 

Procent 

Tätort 
500 inv 

128 
25 

Medelsto
ra o stör
re byar 
150-499 inv 

68 

13 

Mindre 
byar 
50-149 inv 

83 

16 

Gårds-
grupper 
små by
ar 
10-49 inv 

175 

34 

Ensta- Upp-
ka går- gift 
dar sak

nas 

34 

7 

27 

5 
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En fjärdedel bor i orter med mer än 500 invånare, nära 

30 % bor i byar med invånarantal från ca 50 upp till 

499, dock ett mycket litet fåtal i de stora byarna. En 

dryg tredjedel bor i myckfet små byar eller gårdsgrupper 

med 2-6 gårdar och cirka 7 % slutligen i enstaka gårdar. 

Att glesbygdsbarnen förekommer mera i små byar och en

staka gårdar är en självklar följd av urvalskriteriet. 

Hela materialet har således stark prägel av en gles

bygds* och landsbygdspopulation. 

Målsmans yrke 

Fördelningen på olika yrken speglar det relativt ensidi

ga näringslivet i glesbygdsområden. Mer än trettio pro

cent tillhör arbetarkategorin, främst sysselsatta i 

skogsarbete. Drygt tjugo procent uppges som hemmansäga

re eller jordbrukare. I norrlandslänen är det vanligt 

att skogsarbete vid sidan av det egna jordbruket är en 

väsentlig inkomstkälla. De långa avstånden gör att 

transporter av t ex virke ger förhållandevis många ar

betstillfällen. Hela 11 % arbetar som chaufförer. För 

dessa tre yrken samt för dem som kategoriserats som 

renskötare, hemarbetande, sjukpensionär eller utan 

angiven sysselsättning räknar man normalt att utbild

ning utöver den obligatoriska skolan ej krävs. För de 

flesta i dessa åldersgrupper innebär detta sex- eller 

sjuårig folkskola. Till dessa kategorier hör 69 % i 

denna undersökning. Detta torde närmast motsvara social

grupp tre enligt gängse indelning. 

En indelning efter utbildningsnivå som använts i Örebro-

undersökningen har tillämpats på detta material med ut

gångspunkt från angivna yrkesbeteckningar. Man får då en 

något mer nyanserad uppdelning än vad den vanliga uppdel

ningen i tre socialgrupper ger. 
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Hantverkare, reparatör, maskinist och liknande yrken, där 

någon form av yrkesutbildning vanligen förekommer, utgör 

cirka 9 %. Blandade yrkesbeteckningar som förman, butiks-

föreståndare, skogsfaktor, försäljare, pastor, tidsstudie

man samt småföretagare har sammanförts till ett slags 

mellangrupp vad gäller utbildningsnivå, som omfattar ca 

13 %. Till den högsta utbildningsnivån klassas t ex lärare, 

tandläkare, ingenjörer och vissa tjänstemän. Dessa utgör 

ungefär 8 % av samtliga. 

Den speciella glesbygdsgruppen skiljer sig från de övriga 

vad beträffar yrke och utbildningsnivå, vilket visas i 

följande tabell. Vissa jämförelser görs också med mot

svarande siffror från örebroundersökningen. De tre nivå

erna svarar mot följande utbildning: 

I akademisk utbildning eller annan kvalificerad postgym

nasial utbildning 

II gymnasial utbildning, fackskole- eller realskoleutbild-

ning och motsvarande (utan påbyggnad) 

III yrkesskola, hantverksutbildning eller enbart folkskola. 

Inom nivå I och III har en uppdelning skett i en "högre" 

och en "lägre" yrkesgrupp. På nivå II har det inte varit 

möjligt att göra denna uppdelning utifrån yrkesbeteckning

arna. Jag kommer därför att presentera siffror för fem 

yrkesgrupper i det egna materialet. Den ursprungliga mo

dellen för denna nivågruppering som användes i Örebro-

projektet rörde sig med sju undergrupper (Magnusson, 

Duner & Beckne, 1967). 
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Tabell 3- Fö rdelningen (%) på olika utbildningsnivåer av 
glesbygdsundersökningens material. 

Nivåer Glesbygds-
gruppen 

Övriga i 
uhdersökn 

Totalt Jförelse 
m örebro-
proj 

I a 2,0 7,1 4,8 

b 2,5 5,3 4,1 11 

II 7,0 16,7 12,8 39 ' 

III a 9,0 9,5 9,4 

b 79,8 52,4 69,1 51 

Det framgar klart att glesbygdsgruppen i större utsträck

ning kommer från hem med lägre utbildningsbakgrund än de 

övriga i undersökningen. Undersökningen som helhet har 

också en tydlig övervikt för de lägre socialgrupperna 

jämfört med Örebromaterialet, vilket torde vara ganska 

representativt för landet som helhet. 

Familjestorlek och syskons ålder 

Betydelsen av att ha syskon, när man bor långt från kam

rater, är lätt att inse. I nedanstående tabell visas hur 

stora barnfamiljerna inom resp grupp är. 

Tabell 4. Fördelning i procent inom resp årskurs och grupp 
efter det antal syskon som eleverna har. 

Antal syskon 

0 1 2 3 4 5 el fler Tot 

Åk 3 P1 , 
Glesb.grupp 7 25 33 16 11 7 99 

övriga 6 36 32 13 5 8 100 

Ak 6 n . 
Glesb.grupp 6 23 29 19 12 12 101 

övriga 10 35 29 14 5 7 100 

Totalt 7 31 31 15 8 8 100 
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Andelen ensamma barn är ca 7 % i hela materialet. Den 

största delen finns i åk 6, där närmare 10 % saknar 

syskon. Jämfört med klasskamraterna kommer glesbygdsbar

nen i något större utsträckning från stora familjer. 

Av det totala antalet i undersökningen har 477 st (93 %) 

minst ett syskon. Procenttalen i följande tabell är be

räknade på denna grupp. 

Tabell 5. Äl dersintervall till närmaste syskon. Procent 
inom resp årskurs och grupp. 

Fler än 6 år äldre Mer än 6 år yngre 

Åk ^ 
glesbygdsbarn 16,3 5,4 

övriga 13,1 3,7 

Åk R 
glesbygdsbarn 12,7 6,3 

övriga 16,1 4,5 

Båda ° L* 
a glesbygdsbarn 14,4 5,8 

övriga 14,8 4,1 

Andelen medminst 6 år äldre syskon, s k sladdbarn, visa

de sig ej vara större i glesbygdsgruppen än bland de 

övriga. Cirka 6 % av glesbygdsbarnen mot 4 % av de övriga 

har mycket yngre syskon. Glesbygdsbarnen tycks således 

i minst lika stor utsträckning som andra komma från ex

panderande familjer. 

Frekvensen av kamrat kontakter 

Det faktiska avståndet till närmaste kamrat påverkar gi

vetvis frekvensen av umgänge. Dock finns undantag från 

regeln, där barnen själva färdas avsevärda sträckor eller 

föräldrarna medverkar och skjutsar med bil till grannbyn 

för att möjliggöra för barnen att träffa kamrater. Erfa

renheter från fältarbete i samband med förundersökningar 

och intervjuer visar att detta förekommer då och då. 



17 

Eleverna i de nna undersökning bor på följande sätt i 

förhållande till jämnåriga kamrater. 

Tabell 6. Avstånd till närmaste kamrat. Procent av hela 
materialet (515 st). 

Kamrat 
på nära 
håll 

pa ca 
1 km 
avstånd 

2-3 km 4-5 km 6-15 km 16 km 
eller 
längre 

Uppgift 
saknas 

60 16 13 

De som har kamrat på nära håll är således enligt defini

tionen desamma som "icke glesbygdsbarn" eller kamrat

gruppen i k lasserna. Fr o m 1 k m avstånd har vi dem som 

i undersökningen benämns glesbygdsgrupp (39 %). Som fram

går av tabellen är det betydligt mer än hälften av gles

bygdsgruppen som bor längre bort än 2 km från sina jämn

åriga. 

Hur ofta träffar du din närmaste kamrat? löd en fråga 

i enkäten till eleverna. Svaren från glesbygdsgruppen 

kan jämföras med svaren från de övriga i n edanstående 

tabell. 

Tabell 7. Umgänge med närmaste kamrat. Svar i procent 
av resp grupp och årskurs. 

Umgänges AK. 3 
frekvens Glesb.grupp Övriga Totalt 

Dagligen 15 

Flera ggr 
per vecka 

Högst 1 gg 
per vecka 

1-2 ggr 
per mån 

Ännu mera 
sällan 

29 

30 

8 

18 

37 

43 

10 

4 

6 

28 

37 

18 

6 

11 

ÄK 6 
Glesb.grupp övriga Totalt 

11 

25 

26 

19 

19 

24 

48 

18 

6 

4 

19 

39 

21 

1 1 

10 

Surrma 100 100 100 100 100 100 
N=507 96 142 238 101 168 269 
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Som framgår ovan är kontakterna mindre frekventa för 

glesbygdsbarnen. Det är fler i åk 3 än i å k 6 som träf

far kamraten dagligen och fler i åk 6 som relativt säl

lan träffar närmast boende kamrat på fritiden. 

Sammanfattande, synpunkter 

Genom att beskriva vissa yttre förhållanden med till

gängliga data har jag försökt ge en bild av vad som främst 

karaktäriserar glesbygdsbarnens miljö. 

Kriteriet kamratavstånd, som styrt urvalet till undersök

ningen, har visat sig väl överensstämma med andra éllmän-

na glesbygdskarakteristika. Den så uttagna glesbygdsgrup

pen bor i stor utsträckning i små byar med liten tillgång 

till service i form av t ex butiker, samlingslokaler och 

organiserade aktiviteter. De åker skolskjuts i ännu stör

re utsträckning än övriga elever. Deras föräldrar hör till 

nästan 90 % till socialgrupp 3. Det är således på ett 

flertal punkter gradskillnader i bakgrundsfaktorerna för 

glesbygdsgruppen jämfört med klasskamraterna. Flera fak

torer är dock överlappande mellan grupperna. I praktiken 

medför detta att jämförelsegruppen är mera heterogen 

än glesbygdsgruppen. Den innefattar allt från rena tät-

ortsbärn till näst intill isolerade barn. Detta bör man 

ha klart för sig, när glesbygdsgruppen även i fortsätt

ningsvis beskrives i jämförelse med sina klasskamrater. 

Vissa drag i familjestrukturen kan noteras. Tendensen 

att glesbygdsbarnen har fler syskon är inte oväntad, 

men intressant. Man kan spekulera över vad familjestor

leken som sådan betyder i detta sammanhang. Är den ett 

hinder för mobilitet som gör att större familjer resig

nerat bor kvar fast de egentligen velat flytta? Eller 

är det ett uttryck för att man bor i en barnvänligare 

miljö - en miljö där fler barn inte upplevs som en be

lastning på familjen utan som en tillgång inte minst 

socialt sett? Övriga data om familjen, t ex förekomsten 
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av s k sladdbarn, tyder inte på att denna kategori är 

vanligare i glesbygdsgruppen. Andelen sladdbarn är i båda 

åldersgrupperna betydligt större än den andel som har 

minst B år yngre syskon. Det tyder på att tillväxten i 

gruppen som helhet minskar. I den isolerade gruppen tycks 

dock inte familjetillväxten minska i högre grad än hos 

de övriga. 

I fråga om kamrat kontakter framgår klart att glesbygds-

gruppen har mindre frekventa kontakter. Något oväntat 

kan det synas att barnen i å rskurs 3 hade större kam

rat kontaktf re kvens än de i årskurs B. Det är möjligt att 

de yngre barnen är mer angelägna om leksällskap dagligen 

och att de då håller till godo med närmaste kamrat vem 

denna än är. Tolv-tretton-åringarna har kanske mer diffe

rentierade umgängesbehov och tillgodoser troligen också 

mera av sitt kontaktbehov hos de vuxna. Det vore också 

intressant att undersöka vilket samband kamratumgänget 

kan tänkas ha med andra variabler, t ex hemtrivsel och 

samhörighet med kamraterna i skolan. 

II Analys och jämförelse av enkätsvar 

Inställning till skola och skolarbete 

Jämsides med de mått på prestationer och anpassning som 

införskaffats var det angeläget att söka fånga elever

nas egna attityder till skolan. Flera av frågorna i e n

käten belyser olika bitar av inställningen till skola 

och skolarbete. Några frågor hade dock som specifikt 

syfte att mäta t ex motivation inför skolarbetet, pre-

fererade arbetsformer och inställningen till läxor och 

prov. I analysen tar jag upp de mest frekventa svarsal

ternativen och gör en avvägning av vilka jämförelser 

inom materialet som ger den bästa helhetsbilden. I ta

bellbilagan kan fördelningen på samtliga svarsalternativ 

studeras. (Se tab 14 osv i bilaga). Möjligheten att fritt 

formulera ett svar utnyttjades av 65 elever. 
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Deri mest öppna attitydfrågan löd: "Hur tycker du det är 

att gå i din skola?" Bestämningen "din skola" avsåg att 

rikta frågan mer mot vad som upplevs speciellt för den 

egna skolan och dess miljö och inte för skolgång i all

mänhet. Att döma av en del av de fria svaren har den 

också uppfattats så. En tredjedel upplevde att man lärde 

känna varandra väl i skolan, både lärare och elever. Av 

glesbygdsbarnen i å rskurs 6 hade 40 % denna uppfattning. 

Andra positiva upplevelser av skoldagen, att rasterna 

är roliga är t ex mer utmärkande för årskurs 3 än för 

årskurs 6. I den äldre gruppen tycker en fjärdedel att 

dagarna är tråkiga och händelselösa. Motsvarande attityd

förändring under mellanstadieåren kan ses på flera frå

gor. En sammanslagning av positiva och negativa attityder 

har gjorts och resultatet visas i följande tabell. 

Tabell 8. Positiva och negativa s ko latti tyder uttryckta 
i procent av resp skolform och elevgrupp. 
Årskurs 3 och 6. 

Skolattityd A-skolor 
Glesb.grupp Övriga 

B-skolor 
Glesb.grupp Övriga 

Positiv c 
ak 6 

85 
67 

78 
64 

90 
78 

83 
76 

NBgat{u ii< 6 
15 
33 

22 
36 

10 
22 

17 
24 

Summa procent 100 100 100 100 

N-511 [î£ I 241) 
(ak 6 270) 

41 
52 

58 
124 

56 
49 

86 
45 

Eleverna i B-skolor har de mest positiva attityderna till 

sin skola. Glesbygdsgruppen tycks också genomgående ha 

en mer positiv inställning än övriga elever i samma skol

form och årskurs. 
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Skolmotivation 

Något graderat mått på skolmotivation har inte använts. 

Svar på frågor om hur viktigt man anser skolarbetet är 

och vad man tycker om läxor och prov har tolkats som ut

tryck för olika typer av motivation. (Se tab 16-17 i bila

ga.) Generellt kan man se att andelen lågt motiverade 

ökar kraftigt från årskurs 3 till årskurs 6. Enda undan

taget är då svarsalternativet "Jag skulle vilja vara bätt

re i skolan än jag är nu" som anges av en större andel 

i årskurs 6 än i å rskurs 3. 

Svaret "Jag vill vara flitig för att föräldrarna tycker 

skolan är viktig "uttrycker ett visst beroende. Att "all

tid försöka vara flitig fastän man inte hinner så mycket 

som de andra" torde kunna ses som ett uttryck för plikt

känsla inför skolarbetet. Om denna ytterst är beroende 

av yttre tryck exempelvis från lärare eller föräldrar fram

går ej, men båda dessa svarstyper är mer vanliga bland 

de yngre eleverna. Det är rimligt att de äldre eleverna 

är mer oberoende av vad föräldrarna tycker. 

Uppfattningen att skolans innehåll är väsentligt och att 

skolarbetet är viktigt kommer till synes hos cirka 45 

procent av eleverna. Flickor är överlag något mer skolmo-

tiverade än pojkar. Eleverna i B -skolor uttrycker mindre 

av kritisk inställning till skolans innehåll och mer av 

önskan att själv prestera bättre. En summarisk uppskatt

ning av differenser i skolmotivationsfrågorna visar att 

B-skolornas elever i ungefär sju fall av tio ger uttryck 

åt lika god eller bättre motivation som A-skolornas ele

ver. (Se tabell 16 i bilaga.) 

Inställningen till läxor är mer negativ i årskurs 6 än 

i årskurs 3. Närmare fyrtio procent i årskurs 6 ogillar 

läxor. Det är troligt att man har liten erfarenhet av 

både läxor och prov i årskurs 3, varför de äldre barnens 

svar torde vara mer realistiskt grundade. B-skolornas 

elever tycks ha en mindre negativ inställning till prov 

än eleverna i A -skolor, men detta gäller inte läxor. 
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Totalt ger inte glesbygdsbarnen uttryck åt starkare mo

tivation för skolarbetet än övriga elever. De ger mindre 

svar av typen beroende motivation. Kanske kan detta tol

kas som en mer stabilt positiv inställning till skolan 

hos den grupp som också enligt lärarnas bedömning visade 

god skolanpassning (Råberg, 1976 c). 

Arbetsformer i sko lan 

Frågan om arbetsformer gäller i första hand vilken typ av 

arbetsgrupp man föredrar. I de fria svaren kunde enstaka 

elever uttrycka önskan att inte arbeta alls. De har då 

kodats tillsammans med alternativet "när läraren berättar 

och hela klassen lyssnar". 

Följande tabell visar svaren i å rskurs 3 och 6 i skol

form A och B. 

Tabell 9. Arbetsformer som man föredrar i å k 3 och 6. 
Procent. 

Svarstyp Årskurs: 3 6 
Skolform: A B A B 

Vill helst arbeta ensam 35 31 26 18 

två och två 39 34 44 38 

" några i grupp 3 10 18 18 

" " att läraren berättar 14 21 9 21 

" hela klassen arbetar 
tillsammans med en uppgift 8 4 3 4 

N=511 99 1*2 176 94 

Att arbeta två och två tillsammans är det mest valda al

ternativet. I årskurs 6 är man mer intresserad av att ar

beta i grupp än i å rskurs 3 och något mindre benägen att 

arbeta ensam. B-skolornas elever är också mindre roade 

av att arbeta ensamma. De föredrar i större utsträckning 

att lyssna till läraren. 
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Skillnader i de arbetsformer man föredrar kommer i års

kurs 6 fram också mellan glesbygdsbarn och övriga samt 

mellan pojkar och flickor. (Se tab 18-19 i bilaga.) Gles

bygdsbarnen föredrar i större utsträckning att arbeta två 

och två eller några i grupp. Flickor föredrar mera enskilt 

arbete och tvågrupper. Ett samband mellan medelbetygsnivå 

och önskan att arbeta ensam framkom vid korstabulering av 

dessa variabler. Nästan dubbelt så stor andel av de hög-

presterande som av de lågpresterande föredrar att arbeta 

ensamma. (Se tabell 20 i bilaga.) 

Totalt är grupparbetsformerna ändå mest populära och de 

tycks inte ha något samband med prestationsnivå. 

Rastaktiviteter 

En fråga om hur man.. t i 1 lbri ngar rasterna gav intressanta 

aspekter på kamratrelationerna. Svar som uttrycker olika 

varianter av god sammanhållning har slagits samman till 

en kategori. Det gäller t ex att alla får vara med och 

bestämma, att pojkar och flickor eller äldre och yngre 

barn leker tillsammans. I kategorin sämre sammanhållning 

finns svar som innebär motsatta förhållanden: bara vissa 

av kamraterna bestämmer aktiviteterna, könen leker åt

skilda liksom äldre och yngre barn. Idrott, lagspel samt 

passivitet eller obestämd sysselsättning har framkommit 

i de fria svaren utöver givna alternativ. Tabellen ne

dan visar hur sammanhållningen i klassen mätt på detta 

sätt upplevs av glesbygdsbarnen och de övriga. 

Tabell 10. Klassammanhållning som den visar sig i rastak
tiviteter bland glesbygdsbarn och övriga elever 
i åk 3 och 6. 

Ak 3 Åk 6 
Glesb.grupp Övriga Glesb.grupp Övriga 

God sammanhållning 58 

Sämre sammanhållning 34 43 

53 

23 

66 

26 

60 
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Totalt upplever mer än hälften god sammanhållning i rast-

aktiviteterna. En tendens är att glesbygdsbarnen i något 

större utsträckning än sina kamrater upplever sammanhåll

ningen god. Så tycks man även i åk 6 uppleva något bättre 

sammanhållning än man gör i åk 3. I de fria svaren fram

kom, att cirka 8 procent i åk 6 och 2 procent i åk 3 ägna-

de sig mest åt lagspel eller annan idrott och att ungefär 

4 procent totalt var passiva eller gav mycket obestämda 

svar om vad de gjorde på raster. 

Jämför man skolform A oc h B finner man en större andel 

av svaren som tyder på god sammanhållning i B-skolorna. 

Denna tendens förefaller starkare än den som märktes vid 

uppdelning i glesbygdsbrupp och övriga. (Se tabell 21.i 

bi laga). 

Med B-skolans uppläggning, där samundervisning av års

kurserna i vissa ämnen är nödvändig och mindre elevantal 

är vanligt skapas naturligt förutsättningar för en bättre 

sammanhållning över ålders- och könsgränser. 

Kamratrelationer 

Dire.kta frågor rörande förhållandet till kamrater besvara

des också i e nkäten. (Se tab 22-23 i b ilaga.) Det framkom 

att glesbygdsbarnen totalt inte skilde sig från kamrater

na i fråga om upplevelse av gemenskap eller utanförkänsla 

i gruppen. De har inte heller svårare att komma överens 

med kamraterna. 

Vissa smärre olikheter i kamratrelationerna kan föreligga 

mellan årskurserna. Klassens sammanhållning som helhet 

betonas mer av de äldre eleverna, vilket också framkom i 

fraga om rastaktiviteterna. De som mera direkt uttrycker 

någon form av utomgruppskänsla är ungefär en tiondel i 

båda årskurserna. Bråk på rasterna förefaller inte vara 

något stort problem i de undersökta klasserna, vilket 

visas i n edanstående tabell. 
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Tabell 11. Upplevelse av bråk på raster i förhållande till 
klassavd:s storlek. Procent. 

Elevantal i klassen: 
Svarsalternativ < 10 11-13 14-16 17-19 20-22 23-25 

De är ofta bråkiga 
på rasterna 5 8 5 5 7 6 

De flesta är lugna 
men en del är bråkiga 19 42 42 57 54 52 

Ingen är särskilt 
bråkig 76 50 53 38 39 42 

Surrnna procent 100 100 100 100 100 100 
N=510 21 26 129 105 97 131 

De minsta klassavdelningarna är de lugnaste. Det finns en 

tendens att man upplever något mera bråk bland kamraterna 

i större klassavdelningar. 

Den minoritet som ofta upplever att det bråkas är dock 

ganska konstant 5-6 % oavsett klasstorlek. En noggrannare 

granskning av denna grupp visar att de utgör ca 6 % i A-

skolor och 4 % i B-skolor, likaså utgör de ca 7 % i års

kurs 3 och 4 % i åk 6. De flesta (18 av 30) är pojkar. En 

koppling till variabeln trygghet-osäkerhet visar att denna 

grupp, som tycker att kamraterna är bråkiga, i betydligt 

högre grad än genomsnittet också upplever ängslan och osä

kerhet i andra sammanhang. Man kan anta att vissa intra-

psykiska faktorer också spelar en roll här. Kanske är detta 

en grupp som lättare än andra skulle kunna bli utsatt för 

mobbning. 

Trygghet - osäkerhet i skolsituationen 

Upplevelsen av trygghet i skolan kommer framför allt till 

uttryck i svarsalternativet "jag känner mig nästan alltid 

lugn i skolan" men även svaret "jag är ganska lugn när vi ska 

öka ha prov i skolan" och fria svar av typen "jag vågar prata 

ut med fröken" och "jag tycker om skolan "har räknats hit. 

Viss ängslan i olika situationer, t ex när det gäller att 
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läsa eller berätta något inför klassen, vid tidspress eller 

i tävlingssituationer har slagits samman till en kategori. 

Tabell 24 i bilagan visar således svaren sammanslagna till 

tre kategorier: nästan alltid lugn, viss osäkerhet i olika 

skolsituationer och uttalad provängslan. 

Det framkommer skillnader mellan A-skolornas och B-skolornas 

elever. I A-skolorna är man i årskurs 3 mera trygg i skolan, 

men den upplevelsen försvinner för en rätt stor del och man 

har i årskurs 6 en lägre andel som känner sig lugna i sko

lan. I B-skolorna däremot går trenden åt motsatt håll. Något 

fler i årskurs 3 känner sig oroliga i vissa situationer, men 

denna andel minskar och i årskurs 6 är Byskolornas elever 

mer trygga och lugna. Det finns också en tendens att gles

bygdsbarnen är mer trygga än kamraterna. Enda undantaget är 

då provängslan, som anges av något fler glesbygdsbarn i A-

skolor. Det finns också en liten skillnad mellan könen som 

är genomgående i båda årskurserna. (Se tabell 25 i bilaga.) 

Pojkarna uttrycker något mindre ängslan och osäkerhet än 

flickorna. Beträffande oro inför prov och liknande som inte 

alls förekommer i årskurs 3, men börjar dyka upp hos några 

procent i årskurs 6, är könen likställda. 

Ett visst samband tycks finnas mellan upplevelsen av trygg

het - osäkerhet och den inställning man har till skolar

betet. I relation till trygghetsvariabeln är de med låg 

skolmotivation och de som uttrycker att skolarbetet är 

viktigt för sin egen skull ganska klart mera trygga och 

säkra än de med den beroende typen av motivation. (Se ta

bell 26 i bilaga.) De mest lågpresterande och de som sak

nar gemenskap med kamraterna tycks också mindre trygga, 

medan däremot inget samband mellan skoltrivsel och trygg

het-osäkerhet kan märkas. 

De samband man finner mellan på detta sätt uttryckta varia

tioner i personlighet och attityder till skolsituationen 

är inte så renodlade att de ger möjlighet till hållbara 

förklaringar av olika gruppers förhållningssätt. Tillsvi

dare får detta betraktas som en deskriptiv analys. 
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Fritidssysselsättning 

Det är klara skillnader mellan vad glesbygdsbarnen mest 

sysslar med på fritiden och vad den övriga gruppen gör. 

Tabell 12. Fritidssysselsättningar bland glesbygdsbarn och 
övriga. Procent. 

Glesb.grupp Övriga 

Är tillsammans med kamrater 
som bor i närheten 24 47 

Hjälper till hemma/har alltid' 
något att syssla med 38 22 

Har just ingenting att göra 5 3 

Ser på TV, lyssnar på radio etc 21 18 

Sportar 12 10 

Summa procent 
N = 51 0 

100 
199 

100 
311 

Nästan dubbelt så stor andel av den icke isolerade gruppen 

tillbringar sin mesta fritid tillsammans med kamrater och 

syskon. Hela femtio procent av glesbygdsgruppen mot en knapp 

tredjedel av de övriga är aktiva i hemsysslor eller sportar 

oberoende av kamrater. 

Bland glesbygdsbarnen är det lika vanligt att de yngre bar-

enn hjälper till hemma som de äldre. (Se tab 27-28 i bilaga';. 

Något fler av glesbygdsbarnen tycker i åk 6 att de har brist 

på sysselsättning. 

De yngre ser något mer på TV, lyssnar på radio och liknande 

jämfört med kamraterna. I synnerhet flickorna ser mer på TV 

medan pojkarna ägnar sig mer åt utomhussport. Intresset för 

utomhussport minskar hos pojkarna och för samvaro med kamra

terna markant hos flickorna från åk 3 till åk 6. Detta gäl

ler dock inte glesbygdsbarnen i lika hög grad. 
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Att aktiviteterna skiljer sig mellan grupperna till följd 

av de yttre betingelserna var väntat. Det vore också intres

sant att veta om detta återverkar på andra faktorer, t ex 

hemtrivsel. En korstabulering av dessa variabler har också 

gjorts. (Se tabell 29 i bilaga.) I årskurs 3 är skillnaden 

signifikant mellan gruppen med hög trivsel och gruppen med 

sämre trivsel. Oe yngre barnen förefaller mer beroende av 

tillgång till kamrater och sysselsättning för sin trivsel. 

I följande avsnitt behandlas frågorna om trivsel med hem, 

skolarbete och kamrater utifrån flera aspekter. 

Trivsel i h em och skola 

I olika sammanhang tycker man sig möta förmodanden att gles

bygden som uppväxtmiljö skulle ge litet stimulans. Att döma 

av resultat som tidigare redovisats i denna undersökning 

finns inte stöd för att anta att barnens utveckling hämmas 

av miljön. I fråga om såväl prestationer som mognad och 

skolanpassning är glesbygdsbarnen på mellanstadiet lika väl 

rustade som barn från andra miljöer. (Råberg, 1976 b.) 

En viktig fråga tycks mig vara hur glesbygdsbarn trivs med 

sin tillvaro. Sett utifrån tätortsmänniskans synvinkel ver

kar kanske glesbygdsbons vardag fattig på händelser. Man vill 

kanske .tro att graden av trivsel hänger samman med rörlighet 

och service på bostadsorten. Vid jämförelse mellan olika orts

typer visade det sig att de barn, som bor isolerat eller i 

mindre byar, i större utsträckning trivs bra hemma än de som 

bor i större byar och tätorter. (Se tabell 30 i bilaga.) Av

ståndet till kamrater kan vara en viktig faktor i sammanhanget 

och i v iss mån kan man se att detta har betydelse för hem-

trivseln. Andelen med högst hemtrivsel ökar till en viss gräns 

med avståndet till kamrater från ca 38 % vid 0-1 km avstånd 

till ca 50 % vid 4-10 km för att sedan sjunka till 29 % för 

dem som har 11 k m och mer till närmaste kamrat. Denna ut

präglat isolerade grupp har således upplevt lägre hemtrivsel 

än alla de andra. 
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Mer än hälften av samtliga trivs ganska bra med sin kamra

ter i skolan och 30 % trivs mycket bra. Ungefär en tiondel 

blir ganska lätt ovänner med kamraterna och 8 % upplever 

sig stå utanför kamratkretsen. (Se tabell 31 i bilagai) 

Glesbygdsbarnen i årskurs 3 säger sig trivas bra med kam

raterna i något högre grad än de övriga barnen. Andelen 

som kan bli ovän med kamraterna är också något lägre bland 

dem. I årskurs 6 tycks detta ha utjämnats så att de båda 

grupperna har lika värden på de positiva alternativen och 

glesbygdsbarnen tom någon övervikt på alternativet "jag 

blir ganska lätt ovän med mina kamrater." 

Det finns ett positivt samband mellan kamrattrivsel och 

trivsel med skolan. Det är dock fler som känner positivt för 

kamraterna än för skolarbetet. (Se tabèll 32 i b ilaga.) Triv

seln med skolan har också ett positivt samband med lärarens 

skattning av mognad och anpassning. Sambandet mellan skol-

trivsel och prestationsmått i vissa huvudämnen, t ex mate

matik och svenska, är inte lika entydigt. Störst trivsel 

med skolarbetet uppger de som presterar bra i svenska i rela

tion till den övriga klassen men även de som presterar sämst 

trivs bättre än genomsnittet. I gruppen medelpresterande och 

knappt medelpresterande finner man den största andelen med 

direkt dålig skoltrivsel, ca 10 %. 
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Figur 1. Skoltrivsel i relation till prestation i svenska 
och matematik samt lärarskattning av anpassning och 
mognad. 

Den grupp som trivs allra bäst i skolan kommer från medel

klassfamiljer, där målsman har ett yrke ungefär i utbild

ningsnivå II. (Se s 13, tatpell 2.) Den gruppen utgör ca 8 % 

av hela undersökningen. Den största gruppen är arbetare, 

och deras barn kommer på andra plats i fråga om skoltrivsel. 

Först pa tredje plats återfinns den egentliga "högstatus-

gruppen" vars föräldrar har till utbildningsnivå I eller II. 

Markant lägre trivsel än andra uppger en grupp med oklara 

yrkesangivelser, hemarbetande, sjukpensionär etc. (Se tabell 

33 i bilaga.) Eftersom B-skolornas elever tidigare bedömts 

ha god skolanpassning ligger det nära till hands att anta 

att de också skulle trivas bättre med skolarbetet än A-sko

lornas elever. Totalt finns också en sådan tendens. Mellan 

årskurser och glesbygdsgrupp/övriga finns dock mer markerade 

skillnader som framgår av nedanstående tabell. Variabeln skol

trivsel som mätts i en femgradig skala har här slagits samman 

till tre grader. 
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Tabell 13. Skoltrivsel i relation till skolform och årskurs. 
Fördelning i procent av glesb.grupp/övriga. 

Åk 3 

Positiv Neutral Negativ 

Ak 6 

Positiv Neutral Negativ 

Skolform A 
Glesb.barn 76 19 5 57 23 20 
Övriga 68 25 7 52 38 "10 

Skolform B 
Glesb.barn 63 30 7 61 33 6 
Övriga 79 12 9 53 40 7 

Totalt 72 20 8 55 35 10 ' 
(båda skol
formerna) 

Båda års
kurserna 

A-skolor 

60 30 10 

B-skolor 

66 26 8 

Slutsatsen blir att trivseln med skolarbetet är klart bätt

re i åk 3. En tendens finns att eleverna i B-skolor trivs 

något bättre än i A-skolor. Beträffande glesbygdsgruppen är 

trenden växlande och totalt trivs de varken bättre eller 

sämre med skolan än andra barn. 

Skolskjutsen 

Skolskjutsfrågor har tidigare varit föremål för flera under

sökningar. Man har t ex undersökt sambandet mellan resväg 

och skolprestation och anpassning. Resultaten var dock ej 

konsistenta. (Marklund 1968). Den ojämförligt största delen 

av elever ingående i denna undersökning (87 %) åker skolskjuts. 

Ett relativt stort bortfall av svar på frågan om skolskjutsen 

upplevs tröttande gör att de får tolkas med försiktighet. En 

något större andel av glesbygdsbarnen upplever skolskjutsen 

tröttande. Det är framför allt denna grupp som åker längre 

sträckor, dvs mer än 30 km dagligen. Något samband med 

skolprestationer har inte kunnat konstateras. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Mer än 500 mellanstadieelever i V ästerbotten har studerats 

med avseende pa vissa yttre faktorer i miljön samt attityder 

till skola och kamrater. En stor del av hela urvalet bor i 

inlandet och fjälltrakterna, många i små byar. Yttre förhål

landen, geografiskt, kulturellt och ekonomiskt är i huvud

sak likartade för de flesta. 

Intresset har fokuserats på en grupp om 200 särskilt utval

da glesbygdsbarn. Utgångsläget för dessa är deras större 

relativa isolering från kamrater, vilket kan antas ha konse

kvenser för bl a kamratrelationerna i skolan. Av tidigare 

rapporterade resultat framkom, att den aktuella gruppen 

ifråga om prestationer och skolanpassning inte var sina kam

rater underlägsna. Detta är anmärkningsvärt såtillvida som 

glesbygdsgruppen har betydligt större inslag av lägre social

grupper än genomsnittet för landet, vilket vanligen brukar 

visa sig i lägre skolprestationer. Socialgruppsbegreppet har 

sannolikt inte samma innebörd i glesbygdsområden. Invånarna 

där har flera yttre villkor gemensamma och social status blir 

inte lika tydligt en fråga om trappstegsvisa relationer män

niskorna emellan. Att välja yrke och sysselsättning har i 

denna miljö tidigare knappast varit en fråga om studiemässiga 

förutsättningar. De flesta i de n nuvarande föräldragenera

tionen torde ha fatt anpassa sina önskemål efter det begrän

sade utbudet. Den nu uppväxande generationen har i motsats 

till dem större möjlighet att välja yrke och flytta till tät

orter men mycket mindre möjlighet att välja att stanna kvar 

i hembygden. 

Glesbygdsbarnen är vana vid avstånd. Med stöd av data i 

denna undersökning kan man anta att vissa förhållanden är 

utmärkande för denna grupps levnadsvanor och attityder. 

Det är inte lika självklart för dem att umgås med kamrater 

efter skolans slut. Manga av dem hjälper till i hemmet på 

fritiden och allra vanligast är detta i jordbrukarhem. 

Flickor hjälper mera till i hemmet och ser också mer på 
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TV än pojkar, som istället ägnar mer tid åt utomhussport. 

Trivseln i hemmet är god och i de små byarna tycks barnen 

trivas bäst. När man har alltför lång väg till kamrater 

(mer än en mil) blir det dock en mindre andel som trivs 

mycket bra hemma. Det kan antas att det finns en "tole

ransgräns" där avståndet är så pass svårforcerat, att 

man blivit påtagligt medveten om de negativa aspekterna 

i en isolerad miljö. 

I hela undersökningsgruppen märks en positiv inställning 

till kamraterna och man upplever god sammanhållning med . 

dem. I synnerhet är detta fallet i B -skolor, där glesbygds

barnen utgör en större andel. Dessa tenderar också att upp

leva mindre ängslan och oro i olika skolsituationer än kam

raterna. I B-skolorna tycks upplevelsen av trygghet i skol

situationen öka från årskurs 3 till årskurs 6 medan motsva

rande förändring i A-skolorna är negativ, dvs minskad upp

levelse av trygghet. Jag kan inte tolka detta på annat sätt 

än att B-skolan fungerar bra på detta stadium. 

Glesbygdsbarnens inställning till skolarbetet förändras 

inte mycket under mellanstadiet. De är mycket positiva till 

samarbete i g rupp, vilket särskilt framträder i årskurs 6, 

men de tycker inte särskilt bra om läxor liksom de flesta 

andra i årskurs 6. Uppfattningen om huruvida skolarbetet 

är viktigt och det man får lära sig i skolan nödvändigt 

skiljer sig inte mellan glesbygdsbarn och övriga. Den all

männa inställningen till skolan är dock något mer positiv 

bland B-skolornas elever. 

De grova mått som fås genom att räkna procenttal på enkät

svar ger inte lika nyanserad information som t ex intervjuer 

skulle kunna ge. Det har emellertid bedömts vara den enda 

praktiskt genomförbara metoden med hänsyn till såväl materia

lets storlek och geografiska spridning som projektets re

surser. 
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Här redovisade data tyder pä ett glesbygdsbarnen som grupp 

betraktade inte upplever speciella problem i sina relatio

ner till kamraterna. Liksom de i tidigare rapporterade data 

visat god s kolanpassning enligt lärarnas bedömning ger de 

också själva i en kätsvaren uttryck åt en positiv attityd 

till skolan. Det förefaller som om B-skolans arbetsmiljö 

utgör en god grund för utveckling av positiva s kolattity

der. 

Data om hemmiljö och familjerelationer är alltför ofullstän

diga för att ti 1lata säkra slutsatser om dessa faktorers be

tydelse för barnens utveckling och anpassning. Av enkätsva

ren finner man att glesbygdsbarnen i högre grad hjälper till 

hemma på fritiden än övriga barn. Detta och andra karakte-

ristika som bara antyds i det svårtolkade svarsmönstret har 

emellertid gett upphov till en del funderingar kring gles

bygdsfamiljen som uppväxtmiljö. 

Det är t ex möjligt att en arbetsgemenskap med familjen 

kan grundläggas ganska tidigt. Detta har sannolikt också en 

positiv betydelse för inställningen till skolarbetet och ar

betsformerna. Huruvida detta innebär att man tillägnar sig 

en vuxenorienterad attityd som ständigt är beroende av vux

nas påverkan eller om det innebär en samtidig utveckling av 

förmaga till självständigt handlande och ansvar är en viktig 

fråga i sammanhanget. Det senare är givetvis mest önskvärt. 

An tydningsvi s finns uttryck för en sådan autonomi i vissa 

fall i relationer till kamraterna, i fråga om typen av mo

tivation för skolarbetet och i l ärarnas skattning av mognad 

och anpassning. 

Om nu en positiv attityd till arbete grundlagts i hemmet 

och stabiliseras under mellanstadieåren, vilket tycks vara 

fallet i B -skolorna, är det en viktig fråga hur denna inställ

ning står sig inför påtagliga yttre förändringar. Det är där

för angeläget att följa upp den här undersökta gruppen vid 

övergång till högstadiet. Det vore dessutom intressant att 

i e n intensivstudie narmare granska glesbygdsbarnens för

hållande till sin ursprungsmiljö och se hur de där grund

lagda attityderna tar sig uttryck i t ex samhällssyn och 

framtidsplaner, 
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TABELLBILAGA 



Tabell 14. Vad man anser om sin 
fördelning i procent 

egen skola i årskurs 3. 
av skolform och grupp. 

Svars-

Svaretyper A-skolor 
Glesb grupp Övriga 

B-skolor 
Glesb grupp Övriga 

man lär känna kamra
ter och lärare väl 

(pos) 

34 36 34 35 

man har få kamrater 
(neg) 

5 10 7 6 

närheten till hemmet 
(pos) 2 3 9 5. 

lugnt på timmarna 
(pos) 5 3 2 7 

tråkigt, händer lite 
(neg) 10 9 2 7 

roligt på rasterna 
(pos) 39 35 43 34 

fria svar, pos atti
tyd 2 0 2 2 

, neg atti
tyd 

0 2 0 0 

" " , neutrala 2 2 2 5 

Summa porcent 
n=24T 

99 
41 

100 
58 

101 
56 

101 
86 



Tabell 15. Vad man anser om sin skola 
ning i procent av skolform 

i årskurs 6. 
och grupp. 

Svarsfördel-

Svarstyper A-skolor 
Glesb grupp Övriga 

B-skolor 
Glesb grupp Övriga 

man lär känna kamra
ter och lärare väl 

(pos) 

39 29 43 40 

man har få kamrater 
(neg) 4 2 2 0 

närheten till hemmet 
(pos) 

4 9 8 11 

lugnt på timmarna 
(pos) 

2 5 0 2 

tråkigt, händer lite 
(neg) 29 29 20 22 

roligt på rasterna 
(pos) 

19 18 22 20 

fria svar, pos atti-
neg-tyd 2 2 4 2 

" , atti
tyd 

0 3 0 0 

" " , neutrala 2 3 0 2 

Sutrma, procent 
n=270 

101 
52 

100 
124 

99 
49 

99 
45 



Tabell 16. Skolarbetets vikt. Svarsfördelning i procent av resp 
skolform och grupp. Årskurs 3 och 6. 

Svarstyper A-skolor B-skolor 
(typ av motivation Glesb grupp Övriga Glesb grupp övriga 
inom parentes) 

Man får lära sig bra sa- Ak 
ker (oberoende motivation) Ak 

3 
6 

41 
53 

47 
40 

41 
43 ' 

54 
38 

Jag vill korrma fort igång 
med arbetsuppg. (oberoen
de motivation) 

Ak 
Ak 

3 
6 

15 
2 

21 
4 

11 
4 

7 
11 

Försöker vara flitig fast 
jag ej hinner så mycket 
som de andra (plikt-moti
vation) 

Ak 

Ak 

3 

6 

29 

12 

19 

17 

27 

8 

20 

11 

Man får lära sig mycket 
onödigt (låg motivation) 

Ak 
Ak 

3 
6 

5 
10 

5 
19 

4 
16 

1 
11 

Jag skulle vilja vara 
bättre i skolan än jag är 

Ak 
Ak 

3 
6 

10 
24 

9 
19 

18 
29 

17 
29 

nu 

N=510 (åk 3 241) (4Ï1 (58) (56) [86T 
(åk 6 269) (51) (124) (49) (45) 



Tabell 17. Inställning till läxor och prov. Svarsfördelning 
procent av skolform och grupp. Årskurs 3 och 6. 

i 

Svarstyper A-skolor B-skolor 
Glesb grupp Övriga Glesb grupp övriga 

man lär bättre med läxor Åk 3 22 17 32 29 
(oberoende motivation) Åk 6 29 26 25 24 

flitig för att föräldrar- Åk 3 37 40 25 31 
na anser skolan viktig Åk 6 6 11 4 20 
(beroende motivation) 

i prov och läxförhör får Åk 3 20 14 11 9 
man visa vad man kan Åk 6 15 16 20 22 
(oberoende motivation) 

det är roligt med hem- Åk 3 5 9 9 8 
läxa (pos attityd) Åk 6 2 3 4 0 

det är besvärligt med Åk 3 7 9 5 8 
prov (neg attityd) Åk 6 12 9 6 4 

tycker inte alls om Åk 3 10 12 18 14 
läxor (neg attityd) Åk 6 37 36 41 38 

N=511 (Åk 3 241) (41) (58) (56) (86) -
(Åk 6 270) (52) (124) (49) (45) 

Tabell 18. Arbetsformer som gle sbygds barn/arn dra föredrar i års-
kurs 6. Svarsfördelning i procent av skolform och grupp. 

Svarstyper A -skolor B-skolor 
Glesb Övriga Glesb Övriga 

Gillar bäst att arbeta ensam 23 27 12 24 

Gillar bäst att arbeta två och två 46 44 49 27 

Gillar bäst att arbeta några i 
17 19 20 16 grupp 19 20 16 

Gillar bäst när läraren berättar 10 8 16 27 
och klassen lyssnar 

Gillar bäst att arbeta hela klassen 4 3 2 7 
tillsanrmans med en uppgift 

Sunma procent 100 100 100 100 
N=511 52 124 49 45 



Tabell 19. Arbetsformer som pojkar/flickor föredrar. Procent 
av årskurs och kön. 

Svarstyper Ak 3 Åk 6 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Gillar bäst att arbeta 
ensam 

Gillar bäst att arbeta 
två och två 

Gillar bäst att arbeta 
några i grupp 

Gillar bäst när läraren 
berättar och klassen 
lyssnar 
Gillar bäst att arbeta 
hela klassen tillsammans 
med en uppgift 

Summa procent 100 100 100 9ÏÏ 
N=511 128 113 135 135 

Tabell 20. Procentuell andel på olika prestationsnivåer som 
föredrar att arbeta ensamma. 

Medelbetyg : I M
 

* CD
 

CD
 

3-3,49 

LD 1 LD * 

cn 

Gillar bäst att arbe
ta ensam 16 22 31 

n = 267 99 98 70 

30 

38 

8 

15 

9 

35 

34 

6 

22 

3 

1 8  

40 

20 

1 8  

4 

27 

44 

17 

8 

3 



Tabell 21. Klasssammanhållning som den tar sig uttryck i rast-
aktiviteterna i de olika skolformerna. Procent av skol
form och årskurs. 

Åk 3 
A-skolor B-skolor 

Åk 
A-

6 
skolor B-skolor 

God sammanhållning 51 59 56 73 

Sämre sammanhållning 44 36 27 19 

Fria svar 5 6 17 8 

Summa 100 
N=510 99 

101 
146 

100 
171 

100 
94 

Tabell 22. Svar på frågan "Hur väl 
i åk 3 och 6. Procent. 

känner du dina klasskamrater?" 

Svarsalternativ Äk 3 Äk 6 

Jag har inte någon som jag 
känner väl i klassen 2,1 2,2 

Jag skulle gärna vilja ha en 
bästa vän i klassen 

8.4 8,1 

Jag känner alla i klassen unge
fär lika väl 

60,7 67,4 

Jag har bara. en vän i klassen 9,6 4,8 

Jag hqr mina allra bästa vän
ner i klassen 

19,2 17,4 

Surrma 
N=509 

100,0 
239 

100,0 
270 



Tabell 23. Svar på frågan om 
i procent av resp 

hur man samsas med sina kamrater 
skolform, årskurs och grupp. 

Svarsalternativ A-skolor B-skolor 
Glesb grupp Övriga Glesb grupp övriga 

Korrmer mycket bra över Ak 3 32 37 39 37 
ens Ak 6 26 25 27 21 

Korrmer ganska bra över- Ak 3 56 49 45 35 
ens Ak 6 61 57 55 68 

Inte mycket gemensamt Ak 3 5 4 9 14 
med kamrater Ak 6 . 2 8 6 7 

Blir ganska lätt ovän Ak 3 5 9 5 14 
med en del kamrater Ak 6 12 9 12 4 

Blir mycket lätt ovän Ak 3 2 2 2 0 
med kamrater Ak B 0 1 0 0 

(41) (57) (56) (86) 
N=508 (51) (124) (49) (44) 

Tabell 24. Upplevelse av trygghet/osäkerhet i skolan. Procen-
tuell fördelning på glesbygdsbarn och övriga elever 
inom resp skolform. Årskurs 6. 

och övriga 

Svarsalternativ A-skolor B-skolor 
Glesb grupp övriga Glesb grupp Övriga 

Känner sig nästan all Ak 3 76 73 66 57 
tid lugn i skolan Ak 6 60 61 73 62 

Viss osäkerhet i olika Ak 3 24 27 34 41 
skolsituationer Ak 6 32 37 25 36 

Ängslig inför prov etc Ak 3 0 0 0 0 
Ak 6 0 2 2 2 

N=510 (Åk 3:240) 41 57 56 86 
(Ak 6:270) 52 124 49 45 



Tabell 25. Upplevelse av trygghet/osäkerhet hos pojkar och 
flickor. Procent av resp kön. 

Poj kar Flickor 

Känner sig nästan 
lugn i skolan 

alltid 
67 61 

Viss osäkerhet i olika 
skolsituationer 31 36 

Änsglig inför prov etc 2 3 

Summa procent 100 100 

Tabell 26. Trygghet/osäkerhet 
Procent av radsumma 

i relation 
• 

till skolmotivation. 

Svarstyp Trygg i 
Skolsit 

Viss osä
kerhet 

Prov
ängslan 

Sa 
procent 

Oberoende motivation 72 28 1 101 

Låg motivation 68 30 2 100 

Beroende motivation 53 43 4 100 

Tabell 27. Vad man mest ägnar sig åt på fritiden. 
ning i procent av glesbygds-grupp och 
resp årskurs. 

Svarsfördel-
övriga inom 

Svarsalternativ Ak 3 
Glesb grupp Övriga 

Åk 6 
Glesb grupp Övriga 

Är tillsammans med 
mina kamrater 

23 52 24 42 

Hjälper till herrma el
ler har alltid något 
att syssla med även 
ensam 

38 16 37 27 

Har just ingenting 
att göra 

2 3 8 3 

Ser på TV, lyssnar 
på radio och grarrmo-
fon eller läser 

22 16 21 20 

Sportar 14 13 10 8 

N=510 97 143 101 169 



Tabell 26. Fritidssysselsättning bland pojkar resp flickor. 
Svarsfördelning i procent av årskurs och kön. 

Svarsalternativ Ak 3 
Pojkar 

Ak 6 
Flickor Pojkar Flickor 

Är tillsammans med 
mina kamrater 40 41 39 32 

Hjälper till herrma 
eller har alltid 
något att syssla med 
även ensam 21 30 23 39 

Har just ingenting 
att göra 2 3 7 3 

Ser på TV, lyssnar 
på radio och grarrmofon 
eller läser 16 22 16 24 

Sportar 21 4 15 2 

N = 510 131 114 133 132 

Tabell 29. Fritidssysselsättning iförhållande till hem-
trivsel. Procent av resp årskurs och grupp. 

Vanligaste syssel-
sättn på fritiden 

Bra trivsel 
Ak 3 Ak 6 

Sämre trivsel 
Ak 3 Ak 6 

Är tillsammans med 
kamrater 40 34 38 38 

Hjälper till hemma/ 
har.alltid något att 
syssla med 28 33 18 24 

t 

Har just ingenting 
att göra 0 4 9 7 

Ser på TV, lyssnar på 
radio etc 18 20 23 22 

Sportar 14 9 12 9 

N=505 179 189 61 76 



Tabell 30. Hemtrivsel i relation till boendeortens storlek. 
Procent av resp "ortsgrupp". 

Ortens storlek (Antal i 
resp grupp) 

Hemtrivsel 
positiv 

Hemtrivsel neutral 
eller negativ 

Tätort över 500 inv (127) 

Medelstora och 
större byar 
150 - 399 inv (69) 

Mindre byar . 
50 - 149 inv (83) 

Gårdsgrupper, små 
byar 10 - 49 inv (175) 

Enstaka gårdar (34) 

70 

70 

77 

76 

76 

30 % 

30 % 

23 % 

24 % 

24 % 

Tabell 31. Graden av trivsel med kamraterna. Procent av resp 
årskurs och grupp. 

Åk 3 
Glesb Övriga 

Åk 6 
Glesb övriga Totalt 

Kommer mycket bra 
överens med kamraterna 36 37 26 24 30 

Korrmer ganska bra 
överens med kamraterna 50 41 58 60 52 

Har inte så mycket 
gemensamt med kamraterna 7 10 4 8 8 

Blir ganska lätt ovän 
med en del kamrater 5 12 12 8 9 

Blir mycket lätt ovän 
med kamraterna 2 1 0 1 1 

N=508 97 143 100 168 508 

Tabell 32. Relationen mellan kamrattrivsel 
Antal i hela undersökningen. 

och skoltrivsel. 

Kamrat-
Skoltrivsel 
Bäst . Bra Neutral §1 sämre 

trivsel 
Mycket bra 49 58 47 154 

Ganska bra 

Utan gemen-
fekap eller ej 
överens 

36 134 95 265 Ganska bra 

Utan gemen-
fekap eller ej 
överens 

7 36 45 88 

92 228 187 507 



Tabell 33. Relation mellan målsmans yrke och elevernas 
skoltrivsel. Procent av hela undersöknings
gruppen. 

Yrkesgrupp 
(exempel) 

klassad 
utb.nivå 

% hög 
skoltriv
sel 

% låg triv
sel el 
neutral 

Antal i 
resp 
grupp 

förmän, tj.män II 77 23 (40.) 

arbetare III 60 32 (156) 

lärare, ing., 
högre tj.män I (II) 66 34 (41) 

småföretagare III (II) 65 35 (24) 

chauff., rep., 
hantverkare III 63 37 (101) 

jordbrukare III 60 40 (105) 

övriga 
(hemarb. pens, 
m fl) III 49 51 (41) 

Uppgift saknas (9) 
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