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SUMMARY 

A study of the school adjustment and maturity of children 
in sparsely populated areas is conducted on the base of 
certain teacher-experience. The literature shows that the 
concepts of maturity and adjustment have a lot in common 
with what is also termed mental health and with harmonious 
functioning and interaction with the environment. A rating 
scale was constructed and the teachers rated the behavior 
of the pupils on 21 items concerning usual schoolsitations. 
The subjects consisted of 515 pupils in grade 3 and 6 in 
spring term 1974. About 200 of the subjects formed a special 
group in sparsely populated areas without any age mates living 
in the neighbourhood. The adjustment ratings for this group 
were as high as or higher than those for other groups. Girls 
in the isolated group had significantly higher ratings than 
the others. One subgroup of isolated boys in schools of type 
A were not rated higher than their classmates and, according 
to an earlier report, they were also the lowest on standard 
achievement tests. The results are discussed referring to 
developmental theories and some interaction between sex and 
environmental factors is assumed. On the whole children from 
isolated areas seem to be well adjusted and schools of type 
B favourable for their achievement as well as their adjust
ment. 
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SAMMANFATTNING 

Med utgångspunkt från viss pedagogisk erfarenhet gjordes 
en undersökning av glesbygdsbarns skolanpassning och mog
nad. En genomgång av litteratur som behandlar begreppen 
mognad och anpassning visar att dessa har mycket gemen
samt med vad som också betecknas som psykisk hälsa och 
harmoniskt fungerande i samspel med omgivningen. Ett 
skattningsschema utarbetades där läraren på en femgradig 
skala fick skatta elevernas beteende i 21 items rörande 
olika vanliga skolsituationer. Undersökningsgruppen be
stod av 515 elever i årskurs tre och sex vt 74. Av dessa 
utgjorde cirka 200 en speciell glesbygdsgrupp, som ej 
hade jämnåriga kamrater boende i närheten. Resultatet av 
skattningarna visade, att denna grupp hade lika höga el
ler något högre skattningar än de övriga, i synnerhet i 
årskurs sex. Flickorna i årskurs sex hade signifikant 
högre skattningar. En undergrupp, glesbygdspojkar som 
går i A-skolor, hade inte högre värden än sina klasskam
rater. Vid jämförelse med standardprov visade sig just 
denna grupp prestera lägst. Resultatet diskuteras i an
slutning till -utvecklingspsykologiska teorier och det 
antas att en viss interaktion mellan kön och miljövariab 
1er förekommer. Som helhet förefaller glesbygdsgruppen 
välanpassad och i synnerhet verkar B-skolformen gynnsam 
både för deras prestationer och anpassning. 
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I INLEDNING 

I projektet Glesbygdens skolfrågor, som finansieras av 

Skolöverstyrelsen, ingår tre projektområden. Delpro

jekt 1 undersöker problematiken kring förskola<-lågsta-

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

arbetar med frågor som rör glesbygdsbarn på mellansta

diet och i viss mån högstadiet. Delprojekt 3 behandlar 

problem kring tvåspråkighet i Tornedalen. 

En litteraturgenomgång i anslutning till delprojekt 2 

i glesbygdsundersökningen samt analys och definition av 

glesbygdsbegreppet redovisas i serien Pedagogiska Mono

grafier, (Råberg, 1976 a). En delrapport angående stan-

dardprovsresultat och betyg för de undersökta grupperna 

har tidigare redovisats, (Råberg, 1976 b). 

Den bakgrund som tecknas i det följande är dels empirisk 

dels teoretisk. I synnerhet är den teoretiska delen myc

ket allmänt hållen och genomgången av litteratur berör-

psykologiska variabler och begrepp med generell giltighet. 

Mer specifika studier på andra likartade grupper i gles

bygd eller landsbygd har diskuterats i den ovannämnda 

monografin. 

EMPIRISK BAKGRUND 

Förundersökning och begreppsanalys 

I en förundersökning till denna studie gavs vt 73 bl a 

en enkät till ett 70-tal lärare, av vilka de flesta hade 

någon erfarenhet av barn från glesbygder, angående deras 

uppfattning om glesbygdselever. Härvid framkom som en 

rätt vanlig uppfattning att glesbygdsbarnen verkade mer 

mogna i sitt beteende i skolan och bland kamraterna. 
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övriga egenskaper som tillskrevs dem var att de var 

blyga och tystlåtna och eventuellt hade svårt för att 

uttrycka sig. 

Dessa uttalanden från en grupp verksamma pedagoger in~ 

om skolan kom att i stort sett ligga till grund för de 

preliminära hypoteser om glesbygdsbarns beteende och 

anpassning i skolan som jag velat undersöka. 

För att närmare analysera vad begreppet mognad kunde 

innebära för en pedagog intervjuades några mellansta

dielärare och ämneslärare om detta. En grupp konsulen

ter vi fortbildningsavdelningen på länsskolnämnden 

tog upp frågan: "Vad är mognad" till diskussion i grupp 

och gav därigenom ett bidrag till analysen av detta be

grepp. 

Dessa opretentiösa och ostrukturerade förförsök ledde 

till följande beskrivning, som baseras på samstämmiga 

uppfattningar hos den tillfrågade gruppen. Mognad är i 

ett avseende resultatet av en biologisk åldersbestämd 

process. I ett annat avseende - det är detta som har 

analyserats här - är mognad den ideala personlighets

struktur som manifesteras i vissa funktioner och be

teenden, som de nedanstående är exempel på. 

* självständigt handlande 

* självdisciplin 

* avlägsnande från egocentricitet 

* förmåga att ta ansvar (ansvarskänsla) 

* förmåga att planera, inriktning mot långsiktiga mål 

* självkännedom 

* självaccepterande • att kunna inse såväl möjlighe
ter som begränsningar hos sig själv och acceptera 
dessa 

* trygghet (som bygger mycket på de två föregående 
egenskaperna) 
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* stabilitet - förmåga att motstå yttre påtryckningar 

* förmåga att lösa uppgifter som normalt Krävs på 
respektive åldersstadium 

I andra bidrag till analysen påpekades att mognad är 

ett relativt begrepp, då det är beroende av omgivningens 

krav och kan påskyndas eller hämmas genom miljön. Det 

gavs också synpunkter på hur processen fortskrider och 

gjordes försök till generella sammanfattande definitio

ner som: " en mogen människa är den som kan klara av 

relationer med andra människor och livet utan att skada 

sig själv och andra," där framför allt den sociala as

pekten kommer fram. 

I läroplanen för grundskolan framhålls upprepade gånger 

skolans viktiga syfte att främja elevernas personlig

hetsutveckling. De mål som ställs upp för denna utveck

ling uttrycks t ex som "utveckling till harmoniska män

niskor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmed

lemmar" (Lgr Allmän del, s 10) "... förmåga att pröva 

kritiskt och självständigt och att motstå tendentiös på

verkan.. ." (Lgr s 13) vidare "... att skapa självtillit 

hos eleven, främja hans initiativkraft ooh hans förmåga 

att arbeta för att nå uppställda mål samt utveckla hans 

vilja till gott samarbete med andra." samt vidare "... 

lära eleverna att planera sitt arbete på ett ändamåls

enligt sätt ..." (Lgr s 13). Under rubriken Elevernas 

sociala utveckling framhålls på nytt vikten av samarbete 

och samverkan samt jämställdhet mellan människor. Det 

betonas att dessa begrepp hos de unga måste vidgas att 

gälla utöver den trängre gruppen, så att de omfattar 

även internationell samverkan och förståelse. (Lgr s 14). 

Under rubriken Undervisningsformer och arbetssätt på^ 

pekas att riktpunkter för arbetet i en demokratisk skola 

måste vara bl a "... medansvar och självdisciplin" 

(Lgr s 17). 
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Det framgår att åtskilliga av komponenterna i mognads-

begreppet i min framställning sammanfaller med laro»» 

planens uttalade mål för elevernas personlighetsutveck-

ling. I litteraturen finner man ofta en uppdelning i 

social, emotionell och intellektuell mognad. Det kan 

vara svårt att göra åtskillnad mellan dessa tre aspek-

ter, då de förefaller att vara beroende av varandra. 

I synnerhet torde sociala och emotionella mognadsas

pekter kraftigt interagera både inom individen och i 

interpersonella sammanhang. En genomgång av några 

centrala utvecklingsteorier kan belysa problematiken. 

TEORETISK BAKGRUND 

Utvecklingspsykologiska teorier 

Enligt Freuds psykoanalytiska teori är många neurotiska 

funktioner resultatet av behovsfrustrering i tidigare 

utvecklingsstadier. Vissa vitala steg i utvecklingen 

har härigenom förbigåtts eller fördröjts och en bris

tande integrering av personligheten har bliv it följ

den. Den psykoanalytiska begreppsapparaten är rik på 

specifika termer: orala behov, anala behov, lust,frust

ration, omedvetet, förmedvetet, försvar, motstånd etc. 

Även om begreppet mognad knappast förekomer bland Freuds 

termer är det ändå personlighetens harmoniska utveckling 

och mognad som är det yttersta målet för den psykoanaly

tiska behandlingen. (Se t ex Pervin, 1970 m f 1. ) Freuds 

teori har framför allt medfört att man insett de tidigaste 

årens betydelse för individens senare utveckling. 

Erik H. Eriksson är den utvecklingspsykologiska teoretiker 

som mest explicit beskrivit personlighetens mognad. Han 

har beskrivit åtta epigenetiska utvecklingsstadier, av 

vilka de tre sista infaller i vuxen ålder. Utvecklingen 

i dessa stadier sker genom en naturlig kris, där indivi

den finner sin egen lösning och där också det sociala 



sammanhanget spelar en stor roll för en socialt lycklig 

lösning. (Se t ex Erikson, 1971 och Erikson, 1965.) 

Plaier (1966) framlägger en överskådlig presentation 

av stadierna i teorin. Det första stadiet innefattar 

sökandet efter grundtrygghet - under kamp mot otrygg

het - för att uppnå ett tillstånd av tillit. Detta 

menar Eriksson lägger grunden till all senare utveck

ling. Stadium två innebär att individens vilja utveck

las genom att tvivel och skam bekämpas i strävan efter 

autonomi. 

Det tredje stadiet utvecklar initiativförmåga och mål

inriktat beteende på bekostnad av skuldkänslor. Den 

processen försiggår vanligen i förskoleåldern, och det 

är också nu som individen börjar framstå som en egen 

personlighet. 

Därefter följer det fjärde stadiets kris mellan käns-
* 

lan av verksamhetslust och känslan av underlägsenhet. 

Barnet i de lägre skolåldrarna inriktar nu sin energi 

på de problem som det kan behärska och strävar efter 

att realisera sin kompetens. 

Det femte steget, när den unga individen söker befästa 

sin identitet, efter att kanske ha prövat sig igenom 

olika förvirrade identiteter är väsentligt för att se

nare kunna fatta mogna beslut som vuxen liksom behovet 

av grundtrygghet hos spädbarnet är för utvecklingen 

under barndomsåren. Identitetsutvecklingens problematik 

hör till det som Erikson djupast penetrerat. Han påpe

kar dess samband med samhällsutvecklingen. "Identity 

formation is -presently not only a developmental issue; 

it has also become a social issue in a country of change. 

(Maier, 1966, s 58.) 

De tre faserna 

sökandet efter 

i den vuxnes personlighetsutveckling är: 

intimitet, generativitet - dvs ansvar för 
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en ny generation - bå de som individ och samhällsmedlem och 

slutligen integritet, det stadium när individen har fullt 

perspektiv på sin egen livscykel och i detta perspektiv 

också kan acceptera slutet. (Baldwin, 1967; Evans, 1967.) 

De utvecklingsperioder, där den obligatoriska skolan och 

f ö r s k o l a n  k o m m e r  i n  m e d  s i n  p å v e r k a n  ä r  d e  t r e d j e  t o m  

femte stadierna enligt Erik Eriksons teoretiska modell. 

I regel har barnets grundläggande personlighet dessför

innan präglats av ett visst mått av tillit eller misstro 

mot andra, av förmåga eller oförmåga att ge uttryck åt 

sin egen vilja och att ta initiativ. 

Där skolans påverkan på allvar kan göra sig gällande är 

när barnet enligt Erikssons terminologi söker bekräftel

se på sin kompetens. Barnet vill känna att det klarar 

av sina uppgifter, att dess ansträngningar leder till 

framgång. Det gör att den pedagogiska uppläggningen av 

undervisningen o„ch eleve rnas aktiviteter är synnerligen 

viktig för en harmonisk utveckling på detta stadium. In

skolningsperiodens uppläggning i årskurs 1 och möjlighe

ten till individuellt anpassade uppgifter för lågstadie

barnen framstår därmed som mycket väsentliga pedagogiska 

frågor. De är inte minst viktiga för den grupp glesbygds-

barn som den aktuella undersökningen gäller, då dessa 

kommer till skolstarten med mindre erfarenheter av det 

sociala samspelet med jämnåriga än t ex tätortsbarn. 

En betoning av intellektuella färdigheter kommer nu in i 

barnets liv. Det aktualiserar en annan utvecklingspsyko-

logisk teori, som haft stort inflytande på modern peda

gogik, nämligen Piagets teori om intellektets utveckling. 

(Se t ex Piaget,1968 och Piaget,1971.) Han antar att ut

vecklingen sker stegvis i en bunden sekvens, som är ge

nerellt giltig och där varje steg integrerar och bygger 

på det tidigare. Denna idé om utvecklingen som process 

är inte i princip oförenlig med t ex Erik Eriksons. 
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Utvecklingen följer en linje från det enkla till det 

komplexa och från det konkreta till det abstrakta och 

alla framsteg är resultat av organismens interaktion 

med miljön. Barnets erfarenheter av sin omgivning hän

för sig först till den fysiska världen, går vidare till 

den sociala och slutligen till idé- och tankevärlden. 

En egocentrisk orientering föreligger från början hos 

barnet och personligheten utvecklas ur denna via en 

period av objektcentrering till en alltmer mognande 

känsla för relationer. (Baldwin, 1967.) Inom den refe

rensram som Piagets teori utgör finns både den emotio

nella och den sociala dimensionen med som väsentliga 

och integrerade komponenter i personligheten. Hans ex

perimentella forskning har emellertid fokuserats på ut

vecklingen av tänkande och intelligens. Det är framför 

allt dessa studier som influerat ny metodik och nya läro

medel i t e x matematikundervisningen. 

I förskoleåldern har barnet som regel gått igenom en 

period av "intuitivt och förlogiskt tänkande" som bl a 

karakteriserats av irreversibla operationer, dvs oför-, 

måga att upplösa en tankekedja och gå tillbaka i resone

manget. När barnet börjar .skolan befinner det sig i re

gel i bö rjan av "de konkreta operationernas period" och 

dess tänkande karakteriseras av en s k infralogisk struk

tur. Det innebär att barnet kan utföra logiska opera

tioner, det har uppnått reversibilitet, dvs operationerna 

kan utföras i olika riktningar, men det är fortfarande 

beroende av konkret material för tankeoperationerna. Sju-

åttaåringen kan således inte lösa uppgifter som förut

sätter laborerande med enbart abstrakt material, t ex 

påståenden. 

Barnet börjar nu utvecklas från sin tidigare egocentrism 

mot ett tänkande som också kan inkludera andras syn på 

företeelser och problem. Medvetandet om sig själv, sina 

egna tankeprocesser och sin relation till omgivningen 
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utvecklas också i början av den konkreta perioden. Här

av följer en större förmåga hos barnet att utnyttja sin 

mentala kapacitet i det sociala sammanhang som skolan 

utgör. 

En teoretiker som framför allt betonat det sociala sam

spelet som grund för utvecklingen av individens kvalite

ter är Herbert Mead. (1965.) Han framhåller och analyserar 

den sociala process av förväntningar på andra respektive 

inlevelse i andras roller som resulterar i individens upp

fattning om sitt jag, identiteten (SOU 1974:42, Bilaga 2). 

Denna teori har inte som Eriksons och Piagets strukturerat 

utvecklingen stegvis. Gemensamt för alla tre teorierna är 

emellertid att de lägger vikt vid social interaktion och 

sociala sammanhang i utvecklingsprocessen. Piaget gör detta 

speciellt beträffande utvecklingen av den log-iska förmågan 

och Mead och Eriksson beträffande identitetsutvecklingen. 

i* 

Mognad; emotionell aspekt 

Den emotionella mognaden måste givetvis liksom den intel

lektuella ses i relation till individens ålder. En "mo

gen" sexårings beteende kan tydligt skilja sig från en 

"mogen" tioårings. Begreppet emotionell mognad förekommer 

ofta i samband med emotionell anpassning och emotionell 

stabilitet. Just denna aspekt på mognad är också mycket 

färgad av kulturella förväntningar. (3ersild, 1954). Det 

påpekas t ex av Hollingworth (1928) i en klassisk diskus

sion om mognadsbegreppet att manbarhetsproven i de äldre 

och primitiva kulturernas mognadsceremonier speglar en 

uppfattning att emotionell mognad är detsamma som mod, 

tålighet. Hollingworth föreslår själv tre kriterier på 

emotionell mognad, nämligen: 

1. förmåga att uttrycka emotionella responser i varie
rande grad 
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2. förmåga att uppskjuta emotionella responser 

3. sättet att hantera själv-ömkan; den mogna människan 
försöker att inte tycka mer synd om sig själv än and
ra gör. 

Enligt Cole (1944) är det mest framträdande kännetecknet 

på emotionell mognad "ability to bear tension". Oersild 

menar att de kriterier på mognad som beskrivits av Holling

worth och av Cole inte är lämpliga som teoretisk grund för 

vetenskapliga studier av begreppet. Detta skall inte bara 

definieras som en fråga om att kontrollera emotioner, utan 

den konstruktiva förmågan att på ett sunt och spontant sätt 

utnyttja emotionella resurser bör också betonas. Jersild 

har i ett tidigare publicerat arbete uttryckt definitionen 

så: "Mature emotional behavior at any level of growth is 

that which reflects the fruits of normal development in 

all the interacting aspects of the childs personality." 

(Jersild, 1951. ) Utöver denna definition gör han en över

sikt över de komponenter i utvecklingsbegreppet i stort 

som har anknytning till den emotionella mognaden. 3ag fin

ner där t ex följande tankegångar relevanta för min egen 

undersökning och den speciella grupp den berör. Således 

innebär mognad bl a "A shift from social life centered 

only on the parents to a so-cial life that encompasses 

one's peers and which also includes a capacity not simply 

to tolerate but to appreciate persons who are considerably 

older and considerably younger than oneself" och "Develop

ment of capacity to identify oneself with a larger social 

group and the ability to participate emotionally in their 

fortunes." 

Den samlade beskrivningen av en emotionellt mogen människa 

tenderar att uppställa så höga kriterier att endast ett 

litet fåtal vuxna människor kan svara mot dessa. Jersild 

avslutar därför sin översikt med att ange ett mer realis

tiskt och mindre absolut mått på mognad. Han uttrycker det 

ungefär som följer: 
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Den mogna vuxna människan har inte nödvändigtvis löst alla 

de förhållanden som framkallar ångest och aggression, men 

hon ar kontinuerligt i en process där hon ser sig själv 

allt klarare och strävar efter att uppnå "a healthy 

integration of feeling, thinking and action." (Jersild, 

1955.) Svårigheten att finna en generell definition som 

uttrycker en adekvat teoretisk bas för studier av emo

tionell mognad är uppenbar. Forskningen på detta område 

har också tenderat att använda sig av en atomistisk 

approach. Man har t ex i olika experimentsituationer 

studerat separata uttryck för aggression, glädje, till

givenhet, fruktan och ångest. Då det emellertid saknas 

studier på glesbygdsbarn eller likartat definierade grup

per går jag inte in på detta forskningsområde. 

Psykisk hälsa och mognad 

Trenden inom den moderna psykiatrin vänder sig från den 

gamla skolans'syn på individen som den sjuke och avvi

kande mot en mer sociologisk syn, där man tar med hela 

miljön och det sociala sammanhanget. Det anses nu allt

mer att sjukdomsorsakerna bör sökas lika mycket i miljön 

och att den sjukes närmaste omgivning också bör tas med 

i behandlingen. 

Socialstyrelsen redovisade 1973 en utredning med titeln 

Psykisk hälsa och mänsklig miljö. Det är en kartläggning 

av den aktuella debatten kring ämnet. Författaren, Hans 

Lohmann, företräder en helhetssyn på människan i två be

märkelser: 1) han anser att det psykiska tillståndet är 

betydelsefullt även för kroppslig sjukdom eller hälsa 

och 2) han betraktar inte bara närmiljön utan också sam

hällsstrukturen i stort som viktiga faktorer för indivi

dens psykiska hälsa. Det svårdefinierade begreppet psy

kisk hälsa utreds och bl a refereras till de kriterier 

som Jahoda (1958) m fl uppställt. Bland kvaliteter som 

tyder på en frisk personlighet märks t ex 
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självaccepterande, självtillit 

utvecklingsmotivation 

personlighetens enhet eller 
kontinuitet 

(Jahoda, Allport) 

(Maslow) 

(Oahoda) 

integration och balans mellan 
de psykiska krafterna, för
måga att bemästra ångest (Smith) 

autonomi - oberoende med en för
måga till anpassning som inte 
är detsamma som konformitet (Smith) 

Några av de kvaliteter som Jahoda anger som krävs för 

individens förmåga att bemästra tillvaron är egentligen 

också de centrala i begreppet psykisk hälsa, nämligen 

adekvata interpersonella relationer 

effektivitet inför situationens krav 

förmåga till aktiv och passiv anpassning 

effektivt problemlösande 
•* 

Det är viktigt att man inser vad balansen mellan olika 

funktioner och drag i personligheten innebär. Ett extremt 

tillgodoseende av kravet på effektivitet kan t ex inverka 

menligt på interpersonella relationer. Det måste förut

sättas att situationens krav är rimliga. Ifråga om anpass

ning gäller också att det måste finnas en balans mellan 

den passiva komponenten som innebär att individen accep

terar omvärlden och den aktiva som innebär att omvärlden 

påverkas, förändras. (Lohmann, 1973.) En motsvarighet till 

detta finns också i Piagets teori där jämviktsbegreppet är 

centralt. Han ser den mentala utvecklingsprocessen som ett 

växelspel mellan assimilationen av omgivningens stimuli 

och ackommodationen, förändringen av den egna organismens 

strukturer i enlighet med omgivningens krav. 

Det är således fråga om ett dynamiskt samspel och mönstret 

är troligen för komplicerat för att kunna sammanfattas i 

en vetenskapligt hållbar definition av psykisk hälsa. 



Jahoda anser dock att man kan vetenskapligt analysera de 

villkor som gäller både individuellt och socialt för att 

psykisk hälsa skall befrämjas och vidmakthållas. (Lohmann, 

1973, Jahoda, 1958.) Den gemensamma synen på begreppet 

psykisk hälsa har det mesta gemensamt med den uppfatt

ning om mognadsbegreppet som jag tidigare skisserat. Den 

psykiatriska vinklingen saknar dock de utvecklingspsyko

logiska aspekterna. 

Läroplanen betonar gång på gång att ett av skolans vikti

gaste mål är att stödja och bidra till den personlighets-

utveckling som har som yttersta mål en psykiskt sund, 

socialt och emotionellt mogen människa. 

Anpassning som en del av mognadsbegreppet 

Begreppet anpassning brukar liksom mognad ofta preciseras 

som en emotionell eller social variant. Man kan tänka sig 

anpassning som en del av det mogna beteendet som i högre 

grad växt fram till följd av omgivningens påverkan och 

mindre som resultatet av intrapsykiska processer. Personer 

i omgivningen ställer krav, skolan ställer krav, miljöom

ständigheter ställer krav och graden av anpassning bestäms 

i termer av individens förmåga att ställa upp på och klara 

av dessa krav. Det antas att det är i skolan barnet lär 

sig social anpassning. Troligen är tiden före skolåldern mer 

betydelsefull för den emotionella anpassningen. 

En riktig anpassning sker när individen kan uppfylla sociala 

krav och ansluta till regler för interpersonellt beteende 

utan att detta inskränker hans autonomi. Ett beteende som 

halt styrs utifrån, av rädsla för straff, för utstötning 

ur gruppen eller av önskan att uppnå ett egenvärde genom 

att efterlikna andra är snarare uttryck för konformitet 

än för anpassning. 

Många forskare ända från seklets början, bland dem McDougall, 

har betraktat moralbegreppet, individens moraliska attityd, . 
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som en grundläggande socialpsykologisk fråga. Kohlberg har 

i sin forskning bl a visat på en sekvens i utvecklingen av 

"moraliskt tänkande". Den kan indelas i tre utvecklingsni

våer, en förmoralisk nivå där handlandet styrs av en naiv 

egoism eller rädsla för straff, en nivå där moralen utgörs 

av konventionell roll-konformitet och en tredje nivå dar 

moralen bygger på principer som individen själv accepterat. 

(Kohlberg, 1963.) Förutom denna nivåstrukturering har Kohl-

berg också studerat moralutvecklingen i relation till emo

tioner och subkulturella differenser. I en studie där re

lationen till ålder och andra utvecklingsfaktorer på 72 

pojkar i åldern 10-16 år studerades fann Kohlberg, att den 

typ av moraliskt resonemang som är karakteristiskt för den 

lägsta nivån minskade med åldern, den andra typen ökade 

till c:a 13 års ålder och stabiliserades sedan, medan den 

tredje typen av tänkande ökade fram till 16 års ålder. 

Kohlbergs teori om utvecklingssekvensen har i flera av

seenden anknytning till Piagets kognitiva utvecklingsteori 

och senare empiri stöder den också. I senare studier vi

sade sig också att en viss föräldra-autonomi gentemot bar

net, där barnet fick planera sitt eget handlande och i 

huvudsak fatta egna beslut, främjade ett oberoende i be

dömningar av moraliska problem samt förmåga att motstå 

påtryckningar. (Fodor, 1971.) Jag har velat peka på denna 

forskning i gränsområdet mellan utvecklingspsykologi och 

socialpsykologi för att visa dels hur mångfacetterat mog

nadsbegreppet är dels hur svårt det är att skilja ut be

greppet anpassning därur. 

Skolanpassning - från vilka utgångspunkter skall den mätas? 

I en översikt av sociologiska studier av "rural - urban 

differences" framgår att kriterierna för vad som är stad 

och landsbygd är mycket skiftande. (Nelson & Storey, 1969.) 

Även i fråga om de undersökta variablerna är definitionerna 

ofta mycket varierande. Följaktligen mäts t ex variabeln 

anpassning i en undersökning med ett par frågor av typen 
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"När vill du sluta skolan?" och "Vad tycker du om läraren?". 

I en annan undersökning har man noggrant utarbetade test 

med över hundratalet items inom området social och person

lig anpassning. (Oeser & Emery 1954.) Detta gör att det 

inte är särskilt meningsfullt att jämföra olika studier 

och deras utfall. Mycket riktigt finner man också vid 

översikter både longitudinellt och tvärsnittligt många 

motsägande resultat. Man får dock intrycket att nyare 

studier som undersökt anpassning hos stads- respektive 

landsbygdsungdom funnit mer positiva resultat för den se

nare gruppen än vad som dokumenterats i något äldre forsk

ning (Råberg, 1976 a). 

Relationer mellan emotionell missanpassning och under-

prestation hos 361 folkskolebarn undersöktes av Dureman 

på femtiotalet. (Dureman, 1955.) Under sextiotalet rap

porterades flera svenska undersökningar om anpassning, • 

disciplinproblem och liknande frågor. De gällde i regel 

elever på enhets-/grundskolans högstadium. (Se t ex 

Rönnberg, 1964; Flink, 1965; Johannesson, 1966; Blom-

qvist, 1969.) En del undersökningar av denna typ är så 

omfattande både i fråga om samplets storlek och proble

mets räckvidd, att det är svårt att överhuvudtaget sam

manfatta vad som undersökts och vad man kommit fram till. 

Det är den ena ytterligheten, som finns inom forskningen 

på området. Den andra ytterligheten är då man, som ti

digare nämnts, utifrån någon enstaka fråga i ett formu

lär drar slutsatser «fom individens anpassning i skolan. 

En linje är att utgå från en begränsad problemställning 

och försöka koncentrera mätningarna till ett fåtal cent

rala anpassningsvariabler. Man kan då t ex lägga tyngd

punkten vid metodutvecklingen som ofta görs med faktor

analys. Den faktoranalytiska approachen användes relativt 

flitigt under sextiotalet. Som exempel kan nämnas en fak

toranalys av ett attitydformulär för elever i årskurs 7 

som utfördes av Henrysson. Fyra faktorer togs ut, varav 



15 

en återspeglade en allmän anpassning i skolmiljön och en 

annan hade att göra med uppfattningen om de egna presta

tionerna. De återstående två faktorerna var svårtolkade 

till sin innebörd. (Henrysson, 1961. ) En annan faktor

analytisk studie av ett formulär som undersökte elever

nas inställning och anpassning till skolmiljön kom fram 

till tre faktorer. De var: elevernas allmänna inställning 

till skolmiljön, elevernas inställning till klasskamra

terna och deras inställning till och uppskattning av lä

raren. (Johannesson, 1966.) I örebroundersökningen under

söktes skolanpassning bl a med elevenkät och med en skatt

ning utförd av lärarna. En faktoranalys av elevsvaren gav 

följande 5 skalor: allmän skoltrivsel, psykosomatiska reak

tioner, arbetsbelastning, kamratrelationer och ängslan. 

Lärarskattningen omfattade 7 variabler, nämligen: aggres

sivitet, motorisk oro, tillbakadragenhet, harmoni, kon

centrationsförmåga, skolmotivation och spänning. (Magnus

son, Dunér & Beckne 1967.) Faktoranalysen som metod kan 

hjälpa en att finna en underliggande struktur i de variab

ler som mäts, men metoden ger i och för sig inget nytt 

sätt att mäta variablerna. Den gör inte heller definitio

ner av begrepp och variabler bättre än de varit från bör

jan. 

Med de stora förändringar som skett inom skolan de senaste 

20 åren följer också nödvändigtvis förändringar av vissa 

normer och värderingar av olika beteenden. Det gör att 

variabler som i Duremans studie på femtiotalet var rele

vanta för begreppet skolanpassning och i lärarens check

lista uttrycktes som "klumpighet och hållningslöshet", 

"fräckhet i tal och åthävor" eller "avundsamhet" idag 

har en nedvärderande och moraliserande klang. Samvaro 

och umgängesstil mellan lärare och elever har förändrats 

avsevärt och det är inte ens säkert att beteckningarna 

"skränighet" och "trots och olydnad" har tillnärmelsevis 

samma innebörd för läraren i gemen på 70-talet som de 

hade 20 år tidigare. A andra sidan har nya problemfak

torer kommit in i bilden. I varje fall har vissa symp
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tom ökat eller ändrat karaktär. Grava symptom med sniff-

ning, missbruk av alkohol och narkotika förekommer i 

större utsträckning nu än tidigare, medan t ex rökning 

nu är mer accepterat och inte betraktas som något miss

anpassningssymptom. 

För denna undersökning är mätning av extrema störnings-

symptom och beteenden av kriminell art inte av intresse 

i första hand. Det är mer angeläget att komma fram till 

en bedömning av den allmänna anpassning i vardagliga 

skolsituationer, som lärarna upplever väsentlig för upp

nåendet av läroplanens mål, både i fråga om kunskaps-

tillägnande och personlighetsutveckling. I denna bild 

kommer med nödvändighet också mognadsfaktorer in. Den 

intellektuella mognaden kan inte förbises. Förmågan att 

uttrycka klart vad man menar och att uppfatta instruk

tioner som ges till klassen är viktig i sammanhanget. 

Detta har tagits upp i det skattningsschema som används 

i denna undersökning. Validiteten i ett sådant mått är 

emellertid beroende av om lärarens krav är adekvata för 

barnens nivå. 

Stabilitet och autonomi är viktiga komponenter i mognaden 

som framhålls både av lärargruppen och av teoretiker. I 

en vardaglig skolsituation kan detta manifesteras t ex i 

en förmåga att behålla lugn och behärskning trots stör

ningar från omgivningen och att kunna tåla motgångar. 

Både social och emotionell mognad krävs för ett sådant 

beteende. 

Förmåga till initiativ och målinriktning utvecklas i det 

tredje stadiet enligt Erikson (1971). Självständigt hand

lande och förmåga att planera är motsvarande faktorer i 

den mognadskarakteristik som presenterades på sid 2-3 

och som kan ta sig uttryck i praktiska initiativ och för

måga att använda sin tid till meningsfull sysselsättning 

liksom också förmågan att avstå från omedelbara belöningar. 
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Självdisciplin och ansvar är önskv 

cialt mogna människan och nödvändi 

det samarbete som skolan skall fos 

ingår som en större eller mindre d 

teende i många av skolans kravsitu 

cial anpassning förutsätter också 

ens med sina kamrater, att man int 

takter. Ett korrekt och välanpassa 

medvetenhet och ansvar för uppgift 

som god social anpassning ocft det 

ponent, kontakten med omgivningen. 

Som framgått av tidigare avsnitt ä 

komplexa begrepp som är relaterade 

tion där individens beteende komme 

det sammanhang där egenskaperna i 

intressant grupp är glesbygdsbarne 

med vissa uppenbara begränsningar 
•* 

kontakter. Den samstämmiga uppfattningen om kontakten med 

omgivningen som en aktiv faktor i utveckling av personlig

het, identitet och intelligens gör att jag finner det an

geläget att undersöka om och i vad mån glesbygdsbarnens 

utveckling påverkats på något speciellt sätt av den miljö 

de lever,i. 

DEN AKTUELLA UNDERSÖKNINGEN 

Syfte 

Syftet med denna del av undersökningen är att belysa frå

gan, om glesbygdsbarnen skiljer sig från sina klasskam

rater med avseende på mognadsrtivå och skolanpassning. Ett 

mer generellt syfte för hela undersökningen har presen

terats i tidigare rapporter (Råberg, 1976 a och 1976 b). 

ärda drag hos den so-

ga förutsättningar för 

tra till. Dessa drag 

el i ett adekvat be-

ationer. En god so-

att man kan komma över-

e sluter sig för kon-

t uppträdande, plikt

er kan inte betecknas 

saknas en viktig kom-

r anpassning och mognad 

både till den situa-

r till uttryck och till 

fråga utvecklas. En 

n, som lever i en miljö 

t ex i fråga om sociala 
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Definition och urval 

Som glesbygdsbarn betraktas i denna undersökning varje 

barn som bor så till att det inte har jämnåriga kamra

ter utom den egna familjen på närmare håll än en kilo

meter från hemmet. Avståndet till skolan inverkar ej på 
definitionen som glesbygdsbarn eller icke glesbygdsbarn. 

Med utgångspunkt från definierade glesbygdsbarn i Väster

bottens län uttogs med en stratifierad urvalsmetod 57#/ 

elever i årskurserna 3 och 6 läsåret 1973--74. Data kunde 

insamlas från 515 av dessa och bortfallet var således c:a 

9 %. 

För en utförligare redogörelse för defin'ftionsproblematiken 

och urvalsförfarandet hänvisas till tidigare rapporter. 

(Råberg, 1976 a och Råberg, 1976 b.) 

Metod 

Som utgångspunkt för skattningsschemat hade jag dels de 

komponenter som jag funnit böra ingå i begreppen mognad 

och anpassning, dels ett antal varierande items som an

vänts i tidigare undersökningar. Min avsikt var att konst

ruera ett schema som (så långt möjligt) operationellt de

finierade moget/omoget beteende och god/dålig anpassning 

hos mellanstadiebarn i en normal skolsituation. 

En skattningsskala med 22 items i form av påståenden om 

elevens sätt att fungera i olika situationer konstruera

des. Bedömaren fick för varje item ange på en femgradig 

skala hur bra eller illa påståendet passade in på varje 

elev. Utprövningarna gjordes bl a i en 4:e klass där två 

lärare delade tjänst samt i en 4:e klass där en lärar

kandidat och handledare hade var sin del av undervisningen. 

Härigenom kunde en uppskattning av interbedömarreliabili-

tet ske. 
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En diskriminationspoäng, DP, beräknades för varje item på 

grundval av den genomsnittliga differensen mellan de 25 % 

högst respektive lägst skattade individerna. (Karlsson, 

1965.) Items med negativ DP togs bort, items med låg DP 

eller påfallande inkonsekvent skattning mellan bedömarna 

granskades och omformulerades. Så t ex hade ett item, som 

avsåg att ge ett mått på socialt ansvar med avseende på 

skolans regler formulerats så: "Känner ansvar för att vä

sentliga ordningsregler efterföljs även av andra." Det 

visade sig slå fel och fick i den ena utprövningen nega

tivt DP-värde. De tre sista orden "även av andra" gjorde 

att påståendet passade in på elever med en tendens att 

"klanka" på kamrater, vilket inte hör samman med socialt 

ansvar och insikt om sin egen roll i detta. Efter avkort-

ning med de tre orden behölls detta item. Ett item som 

avsåg att mäta elevens förmåga att acceptera sin egen be

gränsning i provsitutationer och liknande visade sig få ' 

mycket negativ DP och bedömdes som oanvändbart. 

A 

Skattningsschemat kom slutligen att bestå av 21 items. 

(Se bilaga 1). De högsta DP-värdena hade de påståenden 

som gällde elevens koncentration och arbetsförmåga samt 

förmåga att uppfatta instruktioner. (Item nr 2, 7, 8, 13 -

17). Lägre DP hade items som rörde känslighet och allmänna 

mognadsfaktorer (Nr 9, 18 - 20), vilka också hade mindre 

karaktär av operationellt definierade beteenden. 

Reliabiliteten beräknades med rangkorrelation mellan de 

båda lärarnas skattningar för respektive klass. I klas

sen med två tjänstgörande lärare var korrelationen så 

hög som 0.96. Sambandet mellan handledare och lärarkan

didat blev lågt, 0.41. Handledaren påpekade emellertid 

att han haft små möjligheter att lära känna klassen, då 

kandidaten haft de flesta timmarna. Vid ett senare till

fälle diskuterades åter utprövningen och handledaren med

delade då att hans bedömning av klassen ändrats i rikt

ning mot större samstämmighet med kandidatens. 
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De anlitade lärarna ansåg att schemat var lätt att använda 

och att ingående items var relevanta både för stadiet och 

för vardagssituationer i en vanlig skolklass. 

Genomförande 

Efter att tillstånd från skolledare erhållits för undersök

ningen utsändes information i mars 1974 till lärarna i de 

klasser som uttagits till undersökningen, (bilaga 2);- Infor

mation till elever och föräldrar skedde också i regel via 

klassläraren. I april 1974 utsändes frågeformulär och skatt

ningsschemat med instruktioner till lärarna. Ebilogo 34. I 

maj skickades en skriftlig påminnelse, som sedan följdes 

upp med telefonkontakter. Vid terminens slut hade de flesta 

skolor skickat in sina formulär. Någon enstaka lät vänta 

på sig till början av höstterminen 1974. 

RESULTAT 
•* 

Den skala som användes innehöll 21 påståenden med vardera 

fem graderade svarsalternativ. Skalans poängvärde sattes 

så att 5 svarade mot den mest positiva skattningen och 1 

mot den mest negativa. Högsta möjliga värde på den totala 

skattningen är således 105 och lägsta möjliga 21. 

Databearbetningen inkluderar beräkningar av percentilvär-

den och medelvärden för varje item, för grupper av items 

samt för hela skalan. Analys av data har skett genom att 

jämföra värdena för respektive årskurs, kön, skolform och 

glesbygdsvariabeln. Signifikansprövning av medelvärdes-

skillnader har gjorts med t-test i vissa fall. De beräk

nade medelvärdena överensstämmer i stort sett med median-

värdena. Median och percentiler har beräknats för varje 

enskilt item och jämförelser mellan enskilda items och 

delar av skalan grundar sig på dessa beräkningar. 
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Analysen av data utgår från följande frågeställningar: 

1. Vad är det mest påfallande i resultaten av lärarskatt-
ningarna? 

2. Finns skillnader i skattningarna mellan årskurser 
eller glesbygd/övriga? 

3. Vilka variabler visar de största differenserna mel
lan grupper? 

4. Om gruppering sker efter kön och skolform - vilka 
resultat framträder då? 

5. Finns ev statistiskt signifikanta skillnader? 

Tabell 1. Medelvärden oeh spridning av den totala skatt
ningen i åk 3 och åk 6. 

Grupp 
X 

åk 3 
s n X 

åk 6 
s n 

Glesbygdsgruppen 75. 7 96 77 .4 99 

övriga 73. 9 146 74 .1 166 

Hela materialet 74. 6 14. 95 242 75 .3 15.95 265 

Det är inte stora skillnader mellan huvudgrupperna, års

kurs 3 och 6. Mellan glesbygdsgruppen och de övriga är 

skillnaden inte heller signifikant. Den är dock något 

mer markerad och trenden är att glesbygdsbarnen får nå

got högre skattningar än kamraterna. 

De items, som i utprövningen erhöll högsta diskrimina-

tionspoäng, var de som hade att göra med arbetssitua

tioner i skolan. (Se sid 16.) I följande tabell vi

sas dessa items medianvärden för respektive grupper. 
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Tabell 2. Medianer (pere. 50) för items relaterade till 
intellektuell mognad och anpassning i arbets
situationer. 

Item nr Åk 3 Åk 6 
Glesbygds- övriga Glesbygds- övriga 
gruppen gruppen 

Md Md Md Md 

2 (sätt att ut- 4.0 4.0 4.1 3.9 
trycka sig) 

7 (koncentra- 3.6 3.6 3.8 3.5 
tion på upp
giften) 

8 (behov av 3.9 3.7 4.3 4.0 
extra till
sägelse ) 

13 (prat om 3.8 3.6 3.7 3.7 
ovidkom
mande ) 

14 (behov av 3.8 3.6 3.9 3.6 
hjälp) 

15 (förmåga att* 3.8 3.7 4.1 3.8 
vänta ) 

16 (förståelse 3.8 3.6 3.8 3.6 
av instruk
tion) 

17 (utnyttjande 3.3 t 3.4 3.2 3.2 
av tid) 

,y 1j> tfk 99 fte 

De största likheterna i skattningarna mellan elevgrupperna 

visas i items 2, 13, 16 och 17. Det är påståenden som har 

att göra med kommunikationen i klassrummet och vissa intel

lektuella mognadsaspekter. I den mån skillnader kan märkas 

mellan grupperna på dessa items är de i elva fall av tolv 

till glesbygdsgruppens förmån. Medianvärdet är i genomsnitt 

en tiondel högre för glesbygdsgruppen än för de övriga i års 

kurs 3 och i årskurs 6 två tiondelar högre. 
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En jämförelse mellan grupperna på de items som hade lägst 

diskriminationspoäng visas i nedanstående uppställning. 

Tabell 3. Medianer för items nr 9, 18, 19 och 20 (relate
rade till emotionell och social mognad). 

Item nr Äk 3 
Glesbygds
gruppen 

Md 

Övriga 

Md 

Äk 6 
Glesbygds -
gruppen 

Md 

övriga 

Md . 

9 (känslighet) 3.3 3.3 3.7 3.3 

18 (förmåga till 
behärskning) 

3. 5 3.3 3.7 3.4 

19 (moget beteen
de - övergri
pande ) 

3.8 3.7 4.0 3.5 

20 (socialt an
svar ) 

3.6 3.2 3.6 3.5 

N % 4 99 /& 

Även på dessa items finns samma tendens mellan glesbygds-

gruppen och de övriga. I årskurs 3 är differensen drygt en 

tiondel i genomsnitt och i årskurs 6 tre tiondelar. 

Vid jämförelse på samtliga items finner man att skillnader

na mellan glesbygdsgruppen och de övriga är påfallande kon

sekventa även om de är små. I årskurs 3 har glesbygdsgruppen 

lika eller högre medianvärde på 16 av de 21 variablerna och 

obetydligt lägre (mindre än en tiondel) endast på två variab

ler. I årskurs 6 är 18 av de 21 variablerna högre skattade 

för glesbygdsbarnen och 3 variabler lika med kamratgruppen. 

(Tabell över differenser mellan årskurserna samt mellan 

glesbygdsbarn och övriga för samtliga variabler i skattnings

schemat visas i bilagahriölj 

Den genomsnittliga differensen mellan medianvärden för gles

bygdsbarn och övriga är 0.24 i årskurs 6 och 0.09 i årskurs 

3. Differensen mellan årskurserna är i genomsnitt 0.09. 
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Eleverna i årskurs 6 får högre skattningar på variablerna 

1, 4, 8 och 11 i första hand. Dessa variabler är mått på 

förmåga att uttrycka sig, att ta initiativ, att utföra 

uppgifter efter instruktion till klassen samt att tåla 

motgångar. Items, där årskurs 3 fått något bättre värden 

är nr 6, 10 och 17. Det första och andra gäller kamrat

kontakterna och det tredje gäller förmågan att utnyttja 

arbetstiden väl. 

I årskurs 6 är skillnaden mellan glesbygdsgruppen och de 

övriga genomgående till de förras fördel. Mest markant är 

detta i item 3, förmåga att behärska sig gentemot kamra

terna, vilket gäller båda årskurserna. Därnäst kommer item 

19, där allmänt moget/omoget beteende i olika avseenden 

bedöms, och glesbygdsbarnen i åk 6 får avsevärt högre me-

dianvärde. Nr 6 och 9 har att göra med den emotionella 

och sociala aspekten på mognad och där får de också högre 

värden. I fråga om att väl utnyttja arbetstiden (17), att 

ha ansvar för ordningsregler (12) och benägenhet att pra

ta under lektionerna (13) är grupperna likvärdiga. Förmå

gan att uttrycka sig har möjligen bedömts något lägre hos 

glesbygdsbarnen i årskurs 3. Detta verkar dock ha utjämnats 

i årskurs 6. Det tycks således inte finnas någon grund för 

ett antagande att glesbygdsbarnen skulle vara sämre skolan-

passade än sina klasskamrater. 

Gruppering av materialet har skett även efter kön och skol

form. Härvid har medelvärdena för hela skattningsskalan an

vänts. Glesbygdsvariabeln särhålls fortfarande. 
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Tabell 5. Medelvärde och spridning på skattningsskalan för 
årskurs 3. 

X 
Skolform 
s 

A 
n X 

Skolform B 
s n 

POJKAR 
Glesbygd 
övriga 

72. 
68. 

00 
70 

14.73 
14.49 

24 
33 

71. 
66. 

27 
31 

12.42 26 
10.84 45 

FLICKOR 
Glesbygd 
övriga 

84. 
82. 

69 
72 

14.24 
13. 52 

16 
25 

77. 
80. 

70 
86 

15.84 30 
14.22 43 

Glesbygdsgruppen har högre medelvärde än sina klasskamrater 

i tre av fyra fall. Undantaget är flickorna i B-skolor, där 

differensen går åt motsatt håll. Könsskillnaderna är signi

fikanta, t(238)=6.81, p<.01, men däremot ej differenser på 

glesbygdsvariabel och skolform. 

Tabell 6. Medelvärde och spridning på skattningsskalan för 
årskurs 6. 

* 

Skolform A Skolform B -

X s n X s n 

Dnni/flD Glesbygd 67.73 15.51 26 75.47 16.40 30 
PUJKAK övriga 67.25 16.41 52 74.46 16. 11 24 

cimano Glesbygd 84.24 8.66 25 * 85.21 11.83 19 * 
rLICK.UK övriga 70.06 14.78 70 77.57 16.1Q 21 

Bland pojkarna i årskurs 6 finns knappast någon skillnad 

mellan glesbygdsbarn och övriga. Flickorna i glesbygds-

gruppen har däremot signifikant bättre värden än sina 

klasskamrater. För pojkarnas del är skillnaden mellan 

skolformer signifikant, t C54 respektive 72) = 1.78 p<.Q5, 

medan det för flickornas del inte varierar mellan skol

former. Totala könsskillnaderna är liksom i årskurs 3 

signifikanta. 



26 

KOMMENTAR 

Vid uppdelning efter kön och skolform fås likartade köns-

differenser med flickorna klart bättre i båda årskurserna, 

men med växlande trender både mellan årskurs och mellan \ 

skolformer. Detta illustreras nedan med en uppställning av 

grupperna rangordnade inom årskursen och parvis jämförda 

mellan årskurserna. 

. Ak 6 Diff riktn Ak 3 

1 Fl B-skola glesbygd > 1 Fl A-skola glesbygd 

2 Fl A-skola " > 2 Fl A-skola övriga 

3 Fl A-skola övrigt < 3 Fl B-skola " 

4 Fl B-skola " s 4 Fl B-skola glesbygd 

5 P B-skola glesbygd > 5 P A-skola " 

6 P B-skola övriga > 6 P B-skola • 

7 P A-skola glesbygd och < 7 P A-skola övriga 

7 P A-skola övriga > 8 P B-skola " 

Vid redovisning av resultat på standardprov i en tidigare 

rapport (Råberg, 1976 b) beräknades rangordningen på liknan

de sätt. Det visades då att B-skolegrupperna kom på de tre 

första platserna i årskurs 6 medan de spreds mera i årskurs 

3. Rangordningen efter standardprovsresultat framgår av ne

danstående uppställning. 

. Ak . 6 Ak 3 

1 Fl B-skola glesbygd 

2 Fl B-skola övriga 

3 P B-skola glesbygd 

4 Fl A-skola " 

5 Fl A-skola övriga 

6 P A-skola " 

7 P B-skola " 

8 P A-skola glesbygd 

I 1 Fl B-skola glesbygd och 

|_1 Fl A-skola " 

2 Fl A-skola övriga 

3 Fl B-skola M 

[4 P B-skola övrigaoch 

4 P A-skola övriga 

5 P A-skola glesbygd 

6 P B-skola " 
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En jämförelse mellan å ena sidan skattningarna av anpass

nings- och mognadsvariabler och å andra sidan mått på skol-

prestationer visar att flickorna går i täten på båda dessa 

områden. Beträffande skolform och glesbygdsvariabél är bil

den mer splittrad, men i årskurs 6 finns en tendens att 

glesbygdsbarn och B-skolor placerar sig i det främre ledet, 

dvs på de fyra första rangplatserna. 

DISKUSSION 

Undersökningen är upplagd som en tvärsnittsstudie, varför 

man inte kan dra slutsatsen att olikheter mellan resultaten 

för årskurs 3 och för årskurs 6 är direkta uttryck för för

ändringar eller utveckling under denna åldersperiod. Resul

taten har därför i regel behandlats som hörande till två 

skilda grupper. 

Materialet är emellertid såpass stort och urvalet så kont

rollerat, att rrfan kan diskutera de hypoteser om föränd

ring eller utveckling i några avseenden, som dessa data 

eventuellt kan ge upphov till. 

Att skattningarna utfaller*så lika för årskurs 3 och 6 är 

förenligt med instruktionen till lärarna att bedöma mognad 

och anpassning i relation till vad man kräver för åldern. 

Det behöver således inte innebära att skalan har låg vali-

ditet. De variabler som förbättras från årskurs 3 till års

kurs 6 (1, 4, 8, 11) är till större delen förmågor som trä

nas i skolsituationen och där man kan tänka sig att en elev 

i sjätte klass hunnit kompensera eventuella brister i sin 

"naturliga utrustning". Det är rimligt att de då har bättre 

förmåga att utföra uppgifter efter lärarens uppmaning, att 

uttrycka sig klart och att ta initiativ till att ordna upp 

praktiska saker. Differenserna som går åt "fel håll" är 

mycket små. Det visade sig emellertid att eleverna i tred

je klass bedömdes något mindre benägna att bråka med kam

rater om småsaker och på frågan om goda kamratkontakter 

överhuvudtaget något bättre (6, 10). Detta torde inte vara • 
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företeelser som är speciellt knutna till skolan och dess 

påverkan, utan snarare till utvecklingen i tidig pubertet 

eller förpubertet. Aggressiva tendenser kan bli mer marke

rade och behovet att hävda sig bland kamraterna påtagligt 

hos 12-13-*åringarna. Den tredje variabeln, där de yngre 

eleverna var bättre, gällde förmågan att utnyttja arbets

tiden väl (171. Den utvecklingsperiod som sammanfaller 

med skolstarten utmärks av stor vetgirighet och önskan att 

på olika områden pröva och visa sin k.'o m p e t e n s. 

Detta är också socialt sett ett viktigt stadium. Man gör 

saker med och vid sidan av varandra och skapar en grunda-

val för samarbete och vi-kansla. Det är möjligt att de 

tidiga skolårens entusiasm för skolarbetet och önskan att 

vara läraren till lags svalnar i slutet av mellanstadiet. 

Då börjar i stället identitetsproblematiken bli aktuell i 

samband med att den egentliga barndomen tar slut. Det kan 

vara en helt riktig utveckling att man nu söker andra be

kräftelser på sin identitet än de som arbetet och plikta 

uppfyllelsen g&tt. (Erikson, 19711. 

Jämförelsen mellan glesbygdsbarn och övriga i årskurs 6 är 

intressant, då den har en genomgående trend och differen

serna genomsnittligt är mer än dubbelt så stora som vid 

jämförelsen i årskurs 3 och mellan årskurserna. Glesbygds-

barnen tycks framför allt mer emotionellt och socialt sta

bila. Förmåga att behålla lugn och behärskning trots på

tryckning utifrån och mindre benägenhet att reagera överdri

vet på tillsägelser tyder på detta (3, 6, 9). De verkar ock

så i fråga om allmänt moget beteende skilja sig från de öv

riga (19). Detta är helt i överensstämmelse med den uppfatt

ning som lärarna i förundersökningen uttryckte. 

Tolkningen av värdena på hela skattningen erbjuder vissa 

svårigheter när man ser till de varierande utfallen mellan 

undergrupperna t ex i årskurs 3. Könsskillnaderna, som är 

signifikanta i båda åldersgrupperna, stämmer väl överens 

med kända forskningsresultat och gängse uppfattning om 

skolanpassning. De har även sina paralleller i resultaten 
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på standardproven, som visats i en tidigare rapport. Uen 

tendens i skattningarna som antyder högre grad av anpass

ning och mognad hos glesbygdsgruppen Mr dock så konsekvent, 

att man inte kan bortse från den. Sannolikt föreligger nå-

gon form av interaktion mellan variablerna kön och gles

bygd, eventuellt också skolform. För pojkarnas del blir 

det sämre värden i A-skolor i årskurs 6. Det innebär att 

de, och då i synnerhet glesbygdsgruppen, uppvisar sämre 

skolanpassning än motsvarande grupp i årskurs 3. I B-sko-

lorna är förhållandet det motsatta. I fråga om skolpresta-

tioner hade samma grupp de sämsta resultaten. (Råberg, 1976 bi) 

De variabler, som skattningsskalan mäter, är dels relaterade 

till elevens funktion i skolsituationer, dels byggda på en 

pedagogisk-psykologisk uppfattning om vad ett moget beteen

de innebär. Det är därför ganska självklart att skattnings-

skalan och skolprestationerna har ett positivt samband. 

Förklaringen till att variablerna skolform och glesbygd 

slår något olika i årskurs 3 och 6 är inte lika lätt att 

finna. Man kan välja att avfärda alla icke signifikanta 

variationer som resultat av slumpen. Man kan också pröva 

sig fram med gissningar och mer eller mindre väl under

byggda hypoteser. 

Att flickorna i glesbygdsgruppen genomgående ligger högst 

kan tyda på att det finns något i den miljön, som gynnar 

deras utveckling och att de i årskurs 6 har nått en större 

stabilitet i personligheten än de övriga. Det kan ha att 

göra med syskonrelationer, föräldrarelationer eller rela

tioner till vuxna överhuvudtaget. På grund av den rela

tivt isolerade situation för dessa grupper, som själva de

finitionen av glesbygdsbarn innebår, får kontakterna med 

vuxna på fritiden rimligen större betydelse än för icke-

glesbygdsbarn i motsvarande åldrar. Det kan alltså tänkas, 

att en mer fullständig identifikation med vuxna förebilder 

sker och att vuxenvärldens normer internaliseras tidigt 

hos glesbygdsbarnen. 
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Det kan också ha att göra med de yttre livsbetingelserna 

i glesbygdsmiljön. Här är möjligheterna till arbete för 

kvinnor sämre än i tätortsområden. Flickornas chanser 

till självständighet och förvärvsarbete ligger främst i 

goda skolprestationer, som ger möjlighet till vidare ut

bildning. Det kan alltså vara en extra motivationsfaktor 

för denna grupp. 

De lågpresterande pojkarna, som i årskurs 6 återfinns i 

A-skolorna har kanske ett visst handikapp av sin kamrat-

isolerande hemmiljö. Man kan tänka sig en kombination av 

utvecklings- och socialpsykologiska orsaker bakom deras 

sämre skolprestationer och anpassning. T B-skolorna tycks 

de dock hävda sig bättre. Ett resonemang kring detta fram

lades också i diskussionen till en tidigare rapport. 

(Råberg, 1976 b.) 
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Bilaga 1. 

S K A T T N I N G S S C H E M A  

Lärarskattning av elev i klass ..... 

Pricka för i vilken utsträckning du tycker att nedanstående omdömen eller 
påståenden passar in på ovan nämnda elev genom att sätta kryss i en kolumn 
för varje påstående. 

Passar 
nycket 
bra 

Passar 
ganska 
bra 

Passar 
varken 
bra el, 
illa -, 

Passar 
ganska 
illa 

Passar 
rtycket 
illa 

1. Uttrycker sig oklart, ofull
ständigt eller barnsligt. 

2. Fullföljer påbörjade arbets
uppgifter utan påstötning. 

3. Är lugn och behärskad även 
om kamraterna skulle retas. 

4. Tar själv initiativet och 
iordningställer saker som 
råkat i olag. 

5. Har svårt för att vänta på sn 
utlovad belöning eller favör 
av något slag. Påminner stän
digt och försöker påskynda 
verkställandet. 

6. Bråkar ofta med kamraterna 
om småsaker. 

7. Visar uthållighet och kon
centration med arbetsupp
gifter även om de är svåra. 

8. Behöver en speciell tillsä
gelse för att utföra uppgif
ter som de flesta gör efter 
uppmaning till hela klassen, 

9. överdrivet känslig för till
rättavisningar. 

10. Har god kontakt med kamra
terna. 

11. Tar illa vid sig även av 
smärre tillfälliga mot
gångar. 

12. Känner ansvar för att väsent
liga ordningsregler efter
följs. 



13. Pratar om ovidkorrmande 
saker under lektionerna. 

14. Behöver ofta hjälp med 
att hitta böcker och 
material. 

15. Kan lugnt vänta på sin 
tur tills läraren har 
tillfälle att ge önskad 
hjälp och handledning. 

16. Har svårt för att förstå 
och följa instruktioner, 
som normalt brukar funge
ra på denna nivå (åk). 

17. Tar väl vara på den tid 
son inte direkt åtgår 
till givna uppgifter. 

18. Har svårt för att be
härska sina känslor. 

19. Visar i flera avseenden 
ett omoget beteende för 
sin ålder. 

20. Känner ansvar för andra. 

assar 
mycket 
Dra 

Passar 
ganska 
bra 

Passar 
varken 
bra el. 
illa 

Passar 
ganska 
illa 

Passar 
mycket 
illa 

21. Visar prov på god anpass
ning i skolan över huvud 
taget. 

Särskilda påpekanden: 



Bilaga 2, 

Tabell 7 . Fledianer [pere.50) för samtliga items på skattningsskalan 
för anpassning och mognad. Uppdelning efter årskurs och 
glesbygdsvariabe1. 

Item nr Ak 3 
Glesbygds-
gruppen 

övriga 
Ak 6 
Glesbygds-
gruppen 

övriga 

1 (sätt att uttrycka 3,50 3,57 3,84 3,78 
sig) 

2 (fullfölja uppgifter) 3,97 3,98 4,12 3,90 

3 (stabilitet mot på- 3,72 3,38 3,85 3,19 
tryckn.) 

4 (initiativ att ställa 3,40 3,34 3,68 3,58 
i ordning .) 

5 (otålighet) 3,30 3,31 3,66 3,40 

6 (förmåga att samsas 4,11 4,00 4,14 3,75 
med kamrater ) 

7 (koncentration och 3,63 3,61 3,79 3,55 
uthållighet) 

8 (behov av extra till 3,89 3,67 4,26 4,00 
sägelser) 

9 (känslighet för till 3,34 3,34 3,67 3,31 
rättavisningar) 

10 (kontakt rned kamrater) 3,96 3,93 4,01 3,75 

11 (förmåga att möta 3,28 3,20 3,61 3,38 
motgångar) 

12 (ansvar för ordnings 3,91 3,84 3,89 3,87 
regler) 

13 (prat om ovidkom 3,76 3,57 3,69 3,71 
mande saker) 

14 (behov av hjälp) 3,79 3,60 3,87 3,57 

15 (förmåga att vänta) 3,81 3,71 4,06 3,83 

16 (förståelse av in 3,76 3,60 3,85 3,58 
struktion ) 

17 (utnyttjande av tid) 3,33 3,37 3,23 3,22 

18 (förmåga till be 3,50 3,30 3,67 3,42 
härskning) 

19 (moget beteende - 3,82 3,67 4,04 3,46 
övergripande ) 

20 (socialt ansvar) 3,46 3,23 3,61 3,46 

21 (allmän skolanpass- 4,15 4,09 4,24 4,02 
ning) 

N - 98 146 101 169 




