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Inledning
Kungl. Vetenskapsakademien är en obunden, icke-statlig organisation, vars
grundregler i sin första paragraf slår fast att akademiens uppgift är ”att
främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället”. Ett sätt att
stärka vetenskapens ställning i samhället är genom att uppmärksamma
viktiga samhällsfrågor, granska dem ut ett vetenskapligt perspektiv och
kommunicera resultatet. En sådan viktig fråga är skolan.
Sedan början av 1980-talet har akademien startat och engagerat sig i
många verksamheter som syftar till att förbättra skolundervisningen
och locka till lärande om naturvetenskap. Förutom att dela ut Ingvar
Lindqvistprisen till lärare för förtjänstfulla undervisningsinsatser inom
matematik och naturvetenskap samt att arrangera kunskapsdagar för lärare
har akademien även en kommitté för skolfrågor som är akademiens
expertorgan beträffande skolfrågor. Kommittén samordnar och bereder
akademiens skolaktiviteter samt anordnar nationella och
internationella konferenser för att belysa var forskningen står inom olika
delar av skolväsendet. De senaste årens konferenser har bl.a. berört
konsekvenserna av marknadsprinciper i skolan och betygens effekter.
Hösten 2014 anordnades även en internationell konferens om
lärarprofessionen.
Den svenska skolan befinner sig i en situation med stadigt sjunkande
resultat i de internationella PISA-undersökningarna, och mycket låg
rekrytering av studenter till lärarutbildningarna. Detta är mycket allvarligt
och det är tydligt att åtgärder måste vidtas. Åsikterna om vilka åtgärder
som är bäst att vidta går dock strakt isär och debatten präglas sällan av
argument baserade på forskningsresultat. Kommitténs mening är att
oavsett vilka åtgärder som vidtas, måste valet av dessa vara baserade på
vetenskaplig forskning. I rapporten belyser tre av kommitténs ledamöter
vad forskningen säger om läraryrket, betygen och det fria skolvalet. Varje
kapitel avslutas med en referenslista där den intresserade kan läsa mer om
de vetenskapliga studierna och själv gå tillbaka till källmaterialet.
Oktober 2014
Per-Olof Hulth, Ordförande i kommittén för skolfrågor.
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Vad säger forskningen om betygens funktioner och effekter?
JAN-ERIC GUSTAFSSON, PROFESSOR I PEDAGOGIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
LEDAMOT AV AKADEMIENS KLASS FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPER

Avsnittet inleddes med en översikt över vilka funktioner betygen är
avsedda att uppfylla, däribland att: (a) ge underlag för behörighet och
urval till utbildningar; (b) ge information om utbildningens resultat på
olika nivåer inom utbildningsystemet; och (c) utgöra belöning för goda
studieprestationer och straff för mindre goda studieresultat med syfte att
förbättra det fortsatta lärandet. Forskning kring hur väl betygen uppfyller
dessa funktioner redovisas därefter översiktligt.
Underlag för behörighet och urval till utbildningar
Betygens huvuduppgift är att ge grund för urval och antagning till nästa
nivå i utbildningssystemet. Både svensk och internationell forskning har
visat att betygen har god förmåga att förutsäga framgång i fortsatta
studier, och att de i detta hänseende är överlägsna urvalsinstrument som
utformats för att mäta sådana kunskaper och färdigheter som kan antas
vara betydelsefulla i högre utbildning (se Gustafsson m.fl, 2014).
Ett exempel på ett sådant urvalsinstrument är Högskoleprovet, som i det
nuvarande antagningssystemet är i det närmaste jämställt med betygen vid
antagning till högre utbildning. Forskningen visar dock att betygen har
betydligt bättre prognosförmåga än Högskoleprovet vad gäller framgång i
postgymnasial utbildning.
En fråga som forskningen på senare tid ägnat uppmärksamhet är varför
betygen har denna goda prognosförmåga. En förklaring som fått stöd i
forskningen är att betygen förmår att fånga upp ett brett spektrum av
kunskaper och färdigheter, men också att betygen fångar andra aspekter
såsom kommunikativ förmåga, intresse, motivation, studievanor,
uthållighet och självdisciplin (se t ex Klapp Lekholm och Cliffordson, 2008,
2009). Detta kan tolkas så att lärare i sin betygssättning tenderar att ta
hänsyn även till andra aspekter än till de kunskaper och färdigheter som
finns beskrivna i läroplanen och i kunskapskraven. Om dessa aspekter har
ett indirekt inflytande på betygen genom att de medför att eleverna i större
utsträckning tillgodogör sig de utpekade kunskaperna och färdigheterna
är detta inte att betrakta som ett problem. Om de däremot har en direkt
påverkan på betygen, utan att ha påverkat elevernas lärande, innebär det
att betygen också mäter faktorer som är irrelevanta i förhållande till vad
som föreskrivs i läroplaner och kunskapskrav, vilket otillbörligt kan gynna
vissa elever och grupper av elever. För att utreda dessa frågor behövs
ytterligare forskning.
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Även Högskoleprovets utformning är sådan att vissa grupper av elever
gynnas av provet. Män tenderar sålunda att ha bättre provresultat än
kvinnor, och elever med föräldrar med hög utbildningsnivå tenderar också
att ha goda resultat. Detta har sin grund i att de väljer att upprepa provet
vid fler tillfällen vilket medför att provresultaten förbättras. Elever med
utländsk bakgrund tenderar också att missgynnas av Högskoleprovet,
därför att det kräver god kunskap i svenska och god kännedom om svensk
kultur och svenska förhållanden.
Ett alternativ till generella urvalsinstrument av det slag som betyg och
Högskoleprovet är exempel på är att utveckla och anpassa
urvalsinstrumenten för att passa olika utbildningar och yrken, och de
speciella krav på kunskaper, färdigheter och personliga egenskaper som
dessa ställer. Även om möjligheterna är goda för intresserade högskolor
att utveckla system för särskilt urval är omfattningen av sådana begränsad,
vilket bland annat har sin grund i att de är kostsamma att utveckla och
driva, och att kunskapen om hur de bör utformas är begränsad.
Information om utbildningens resultat
Då de mål- och kunskapsrelaterade betygen infördes på 1990-talet var en
tanke att dessa, till skillnad från de tidigare normrelaterade betygen, skulle
kunna ge en god grund för att beskriva kunskapsutvecklingen i den svenska
skolan, och att därför inte något särskilt system för nationell utvärdering
skulle behövas. Det har dock visat sig att betygsutvecklingen i Sverige
sedan slutet av 1990-talet varit mycket mer positiv än vad som är rimligt
att förvänta vid jämförelser med andra mått på utvecklingen av kunskaper
och färdigheter, som t ex resultaten från internationella undersökningar
som PISA och TIMSS. En förklaring till detta är att betygen drabbats av
betygsinflation, vilket är ett mycket vanligt fenomen som praktiskt taget
alltid uppträder då inte särskilda åtgärder vidtas för att motverka att
kraven på kunskaper och färdigheter för att nå ett visst betygssteg sänks.
För att det skall vara möjligt att få god information om utvecklingen av
kunskaper och färdigheter behöver därför det mål- och kunskapsrelaterade
systemet kompletteras med ett annat system för att följa
kunskapsutvecklingen på nationell nivå (Gustafsson m.fl, 2014).
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Effekter på elevernas fortsatta lärande
Resultatbilden kring betygens effekter på elevers fortsatta lärande är
komplex. Den internationella forskningen pekar på svaga generella
effekter på elevers fortsatta lärande, men många studier har visat att prov
och betyg påverkar elever på olika sätt beroende på deras bakgrund och
förutsättningar (Crooks, 1988; Harlen och Deakin Crick, 2002; Natriello,
1987 samt Reay och Wiliam, 1999). Lågpresterande elever tenderar att bli
negativt påverkade av prov och betyg, de har svårare att förstå innebörden
av betyg och riskerar att utveckla negativa lärandestrategier. Det finns dock
också ett fåtal studier som visar på positiva effekter av betyg (t.ex. Azmat
och Iriberri, 2009).
En viktig aspekt i relationerna mellan betygsättning och senare
prestationer handlar om elevens uppfattning om den egna kompetensen,
självförtroende och självkänsla. Att bli bedömd och få betyg påverkar
elevernas syn på sig själva i både positiv eller negativ riktning. Om en elev
har erfarenheter av dåliga bedömningar och betyg kan det finnas risk för
en negativ loop, där motivationen försämras vilket i sin tur påverkar
elevens senare prestationer och motivation, medan en elev som har positiva
erfarenheter av bedömning och betyg istället får en positiv loop med bättre
prestationer och ökad motivation (t.ex. Covington, 2000).
Den svenska forskningen om effekter av betyg på elevernas fortsatta
lärande är av mycket blygsam omfattning. Under senare år har dock två
studier genomförts kring effekter av betygssättning i åk 6.
Båda undersökningarna bygger på det faktum att under åren 1969-1981
kunde svenska kommuner själva bestämma om de ville betygssätta eleverna
i årskurs 3 och 6 eller inte medan alla elever fick betyg i årskurs 7, 8 och
9. Detta har gjort det möjligt att undersöka effekter av eleverna fått betyg
eller ej på elevernas senare prestationer och utbildningsval.
Sjögren (2010) använde registerdata för att följa upp effekter av betyg, och
drog slutsatsen att flickor gynnades av betyg, och i synnerhet
svagpresterande flickor. Ett annat huvudresultat var att lågpresterande
pojkar med låg socio-ekonomisk status (SES) gynnades av betyg.
Den andra studien bygger på den longitudinella undersökningen
Utvärdering genom uppföljning (UGU) som genomförs vid Göteborgs
universitet. År 1980 samlades data in från ett stort urval elever i åk 6, som
bland annat omfattade information om elevernas kognitiva förmåga, kön,
och sociala bakgrund. Ungefär hälften av eleverna fick betyg i åk 6, medan
hälften inte fick betyg. I åk 7 och efterföljande årskurser fick alla elever
betyg.
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Resultaten (Klapp m.fl, 2013) visade inte på några generella effekter av
att få betyg eller ej på senare prestationer i form av betyg. Däremot visade
analyserna av data att elever med låg kognitiv förmåga påverkades negativt
av att få betyg, medan det fanns en tendens till att elever med hög kognitiv
förmåga påverkades positivt av betyg. Resultaten visade också att pojkar
påverkades negativt av att få betyg. Däremot hade inte social bakgrund
någon betydelse för betygens effekter: oavsett social bakgrund påverkades
betygssatta elever med låg kognitiv förmåga negativt jämfört med icke
betygssatta elever med låg kognitiv förmåga. Uppföljningsdata visade också
att elever med låg kognitiv förmåga som fick betyg hade lägre sannolikhet
att slutföra gymnasieskolan jämfört med de som inte fick betyg i årskurs 6
(Klapp, 2014).
En jämförelse mellan dessa resultat och de som redovisas av Sjögren (2010)
visar på överensstämmelse vad gäller slutsatsen om könsskillnader i
effekten av att få betyg. Däremot framträder skillnader vad gäller slutsatser
om betydelsen av elevernas prestationsnivå, där Sjögren (2010) redovisar
positiva effekter av betygssättning för elever med låga prestationer, medan
UGU-undersökningarna redovisar negativa effekter. Denna skillnad kan
sannolikt förklaras av att det i UGU-undersökningen finns mått på
elevernas kognitiva förmåga, medan Sjögren (2010) i avsaknad av ett
sådana mått dragit slutsatserna på grundval av information om elevernas
studieframgång i gymnasieskolan.
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Vad säger forskningen om effekter av det fria skolvalet?
PER KORNHALL, OBEROENDE EXPERT I UTBILDNINGSFRÅGOR
LEDAMOT AV AKADEMIENS KOMMITTÉ FÖR SKOLFRÅGOR

Här redovisas exempel från nationell och internationell forskning som
undersökt om skolval har en segregerande effekt. Det generella resultatet
är att skolval leder till ökad segregation (ibland kraftig sådan) på etniska
och socioekonomiska grunder. De policyrekommendationer som finns till
exempel från OECD är därför att om man har skolval bör man ha
instrument som motverkar de negativa effekter som kan uppstå. Det är
viktigt att noggrannare följa vad som sker i Sverige och tänka över vilka
typer av motverkande insatser man kan behöva göra.
Vad gäller skolresultat verkar både internationell och svensk forskning visa
att skolval oftast inte påverkar den övergripande kvalitén på
undervisningen i ett skolsystem. Den svenska skolmarknaden är i
internationell kontext ganska extrem och det kan finnas andra effekter som
är väldigt lite kända och som i låg grad är beforskade såväl nationellt som
internationellt. Detta gäller till exempel ekonomiska effekter på skolor av
skolpengssystemet som vinner terräng i allt fler kommuner. Eftersom ett
så extensivt användande av ett sådant marknadssystem är väldigt ovanligt
finns inte mycket internationell forskning inom området och det är
anmärkningsvärt att så lite forskning och utvärdering kopplas till effekten
av dessa reformer i Sverige.
Nedan följer en rad citat från olika forskningsrapporter som ger en snabb
överblick över fältet. Vi börjar med den svenske forskarens Nihad Bunars
(2010) farhåga för Sverige:
Thereby, the impact of a policy of school choice in itself for education at large
– that is, irrespective of, for example, housing segregation and immigration–
can be expected to increase in the same direction and with the same results 		
as have already been experienced in the USA, UK, New Zealand and Aus		
tralia.
Vad är det för farhågor Nihad Bunar har? Låt oss börja med Nya Zealand
där Waslander och Thrupp redan 1995 skriver:
Market reforms were thus found to have a differential impact on schools with
some working-class schools entering a spiral of decline while higher
socioeconomic status schools were relatively unaffected. … The authors sug		
gest that some state intervention is necessary to moderate the effects of 		
the market.
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John Hattie (2014) refererar till Fiske och Ladd och skriver:
Nya Zeeland hade ett skolvalsystem i mer än ett decennium och olikheterna
mellan de främsta och de sämsta skolorna ökade dramatiskt. Föräldrar
flyttade sina barn från skolor i områden med lägre socioekonomisk status till
områden med högre status. Den ”vita flykten” till områden med högre
socioekonomisk status lämnade kvar allt större koncentrationer av etniska
minoriteter i skolor med lägre socioekonomisk status. Skälen var … att de 		
”flydde” från skolor med höga proportioner av minoriteter” (Fiske & Ladd,
2000, s. 201).
Från USA kommer en mängd forskning till exempel Lankford och Wyckoff
(2006):
Our estimates suggest that the school choices afforded to parents through
private school choice and residential location importantly affect the racial
segregation of schools. Segregation can result indirectly from school choice 		
decisions reflecting the education and incomes of students’ own parents as 		
well as the non-race attributes of student peers.
Whites confronted with urban public schools with even moderate
concentrations of African-Americans or Latinos are much more likely to opt
for private schools or choose suburban public schools. When they do choose 		
private schools they choose those with lower concentrations of non-whites.
Bifulco och Ladd (2007) konstaterar:
We find that North Carolina’s system of charter schools1 has increased the 		
racial isolation of both black and white students, and has widened the 		
achievement gap. Moreover, the relatively large negative effects of charter 		
schools on the achievement of black students is driven by students who
transfer into charter schools that are more racially isolated than the schools
they have left.
Och Frankenberg m.fl. 2011:
Our findings suggest that charters currently isolate students by race and class.
This analysis of recent data finds that charter schools are more racially
isolated than traditional public schools in virtually every state and large 		
metropolitan area in the nation.

1 Charter schools är skolor som drivs utanför det offentliga skolväsendet i USA, men med offentliga
medel. Det närmaste man kan komma våra friskolor i deras system.
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I Chile, som är det enda land i världen som har ett lika extensivt
skolvalssystem med elevpeng och vinstintressen tillåtna som Sverige, finns
följande forskningsresultat från Thieme och Treviño (2013)2:
One of the theories underlying this public policy was that the ability to choose
the school would imply a higher level of efficiency in the system, given the 		
greater pressure for quality that would result from this competitive
quasimarket for attracting students. The 1980s reform, however, has not
fulfilled its promises. Low quality and wide inequalities characterize the 		
school system.
Också på närmare håll, i Nederländerna, finns samma erfarenheter vilket
Karsten m.fl. (2003) beskriver:
Ethnic segregation in elementary schools has been a general phenomenon 		
in the Netherlands for more than 15 years. It is caused mainly by a
combination of residential segregation, and, as our study proves, of parental
choice and the gate-keeping practices of school principals. The sensitivity of 		
the subject, in which freedom of choice plays an essential role, was too great
for this (Louis & Van Velzen, 1991; Vermeulen, 2001).
In fact, one may speak of irreconcilable differences between civil liberties in
making residential and educational choices and the desire to combat the
erosion of the cohesion of Dutch society.
Det verkar också som om Nihad Bunar är sannspådd för det kommer allt
mer signaler om detta från Sverige. Den svenske forskaren Jenny Kalstenius
(2011) skriver i sin avhandling:
Detta innebär sammanslaget att valfriheten kan antas resultera i en högre 		
grad av integration för enskilda individer som använder sig av det 		
fria skolvalet som en strategi för att ta sig runt de hinder som
boendesegregationen innebär för dem i deras vardag, men att det fria
skolvalet riskerar öka segregationen på skolnivå på så vis att resursstarka och
studiemotiverade elever söker sig bort från skolor med låg status.

2 Enligt de signaler som finns kommer Chile nu att göra stora förändringar i sitt skolsystem på grund
av de sociala konsekvenser som det medfört.
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Anders Trumberg (2011) har studerat skolvalets effekter i Örebro och
kommer fram till:
Studien visar vidare att det blir problem när en skolas upptagningsområde 		
är delat, dvs. då eleverna i upptagningsområdet har olika etnisk och social
sammansättning, och där skolan ligger i den resurssvaga delen av
upptagningsområdet. Ett undvikande beteende kan ses hos familjer med 		
resurser att välja andra skolor, där främst elever med svensk bakgrund 		
väljer andra skolor. Det finns därför fog för att se det som händer i 		
dessa områden som en »White flight«-problematik. Skolan som mötesplats
mellan majoritets- och minoritetsbefolkning har på dessa platser slutat att
fungera.
Bo Malmberg och hans forskningsgrupp har också påvisat samma tydliga
mönster i ett antal studier till exempel i Andersson m.fl. (2010):
Building on Schelling’s model for residential segregation, we argue that
establishment of a visible minority has triggered a process of school
segregation that in some respects can be compared with the developments in
the United States.
Det är inte lätt att hitta artiklar som inte visar segregation som effekt av
skolval. En av de få är den inte vetenskaplig publicerade artikeln av Gabriel
Sahlgren (2013) som är verksam på en tankesmedja i London (som verkar
för vinster inom välfärdsområdet). Han skriver:
Sammantaget står det alltså inte alls klart att skolval inom ramen för ett
offentligt finansierat skolsystem har en nettoeffekt på segregationen efter att
flyttningsmönster tas i beaktning.
Han är ganska ensam i denna analys och motsägs av mycket bredare
analyser. Musset (2012) skriver till exempel för OECD i en bred
litteraturstudie:
”60 ….The conclusion is that there are no differences in overall performance
in relation to the extent of private schooling within a country.
89. Table 6 summarises studies from around the world that show that
increased parental choice leads to more segregated schools than would other		
wise be the case. … Therefore, the introduction of school choice mechanisms
can lead to segregation across schools and to more disadvantages for those 		
who are worse off.
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118. School choice therefore requires some balance to ensure that all parents
and families are able to exercise it and benefit from it, especially
disadvantaged parents, who are the ones who exercise it the least. I… Also,
parents do not necessarily base their decisions on academic aspects but
primarily on other factors, such as proximity, peer socio-economic status, 		
the school’s facilities, etc. As a consequence, schools become more and more 		
segregated, and experts put into evidence “native flight” and “white flight”
from certain schools.”
Skolverket (2013) skriver också utifrån svenska data i sin lägesbedömning:
Skolvalsreformen har med stor sannolikhet bidragit till att
skillnaderna mellan skolor har ökat. Skolverket ser det fria
skolvalet och skolmarknaden som ett genuint dilemma. De ökade 		
skillnaderna i skolors resultat kräver kraftfulla åtgärder på nationell
och kommunal nivå för att upprätthålla likvärdigheten i
skolsystemet.
Man kan på ett grafiskt sätt se på den svenska skolan genom att titta på
bilderna nedan. Figur 1 visar den dramatiska ökningen av skolor där mer
än 20 procent av eleverna blir underkända.

Figur 1: Ökningen av andelen elever som går i skolor där 20 procent av eleverna eller mer är
obehöriga att söka till gymnasiet från årskurs nio (Skolverket (2012)).
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Figur 2 visar i vilken typ av kommuner som friskolor etablerar sig i.

Figur 2: Andel friskolor i kommuner uppdelade i socioekonomiska deciler (tiondelar). I bilden ligger
de med högst socio-ekonomisk status längst till höger (Vlachos, 2014).

Den sista bilden (figur 3) visar spridningen av kommunala respektive
friskolors faktiska meritvärde. De blå prickarna är kommunala skolor och
de gröna fristående. Den vågräta skalan är meritpoäng och den vertikala är
avvikelse mellan nationella prov och betyg. (Det senare är utan betydelse
för diskussionen här. Skolverket (2014)). Dessa sista två diagram visar på
hur resursstarkares föräldrars barn samlas i friskolorna. Detta påverkar
dessa skolors resultat positivt. Men det är alltså en förbättring som
försvinner när man korrigerar för föräldrarnas socioekonomiska status.
När man ser de här bilderna ska man komma ihåg att den segregationen
inte bara sker mellan kommunala skolor och friskolor utan i lika hög grad
mellan olika kommunala skolor. Så det vi ser i bilderna är troligen en
underskattning av den verkliga segregationen.
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Figur 3: Spridningen av kommunala respektive friskolors faktiska meritvärde ( Skolverket 2014).

Sammanfattningsvis kan man hävda:
1. Segregation är en välkänd och väl dokumenterad effekt av skolval
2. Man kan ha skolval, men man kan inte låtsas som att det inte medför 		
problem
3. Utan kompensation skapas segregation, inte minst på etnisk grund
4. Radikala reformer kan få helt oönskade effekter
5. Många effekter av det svenska systemet är inte undersökta
Per Thullberg (2014) skriver följande i den utredning han presenterade
våren 2014:
Sverige saknar vidare en tradition att utvärdera reformer på skolans
område, på det sätt vi sett exempel på i vissa andra länder. Så långt bakåt 		
i tiden vi har kunnat överblicka saknas i Sverige exempel på ordentliga
reformutvärderingar på skolans område som genomförts på initiativ av 		
regering eller riksdag. De exempel som finns gäller främst utvärderingar som
genomförts på initiativ av oberoende forskare.
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Det är uppenbart att det svenska skolsystemet med fritt skolval och
skolpeng och nästan fri etableringsrätt och tillåtna vinster ger segregation
på samma sätt som man har sett i andra länder med ofta mindre radikala
skolvalsreformer. Detta måste vara en del av diskussionen kring skolan, och
dessa effekter måste utvärderas och om så behövs motverkas.
I debatten har ett uttalande från en frågestund i riksdagen av OECD:s chef
för utbildningsfrågor och Pisaansvarige Andreas Schleicher använts som
källa för att segregation och skillnader mellan skolor inte ökar. Skolverket
har kommenterat detta på sin hemsida där man bland annat skriver:
PISA är, till skillnad från betygen, konstruerade för att mäta
kunskapsutvecklingen över tid. Däremot är inte PISA optimalt för att mäta
skillnader mellan skolor. Det beror på att PISA är en urvalsundersökning 		
där cirka 200 skolor är med i varje omgång och där det är högst 30 elever 		
per skola som gör kunskapstesten och svarar på enkätfrågor. Den största 		
svagheten jämfört med registerdata är dock att uppgifterna om
föräldrarnas utbildning bygger på vad eleverna själva har uppgett.
Det gör att analyser som baseras på betygs- och registerdata är mer
tillförlitliga när skillnader mellan skolor analyseras över tid.
Och:
Det viktiga är dock att betygs- och registerdata, som omfattar alla elever och
skolor, visar på kraftigt ökande skillnader mellan skolor i Sverige och att 		
detta riskerar att ge en mindre likvärdig skola.
Det är viktigt att man värderar data från många källor innan man drar
slutsatser.
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Rekrytering, utbildning och fortbildning av lärare
BRITT LINDAHL, UNIVERSITETSLEKTOR I ÄMNESDIDAKTIK VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD
LEDAMOT AV AKADEMIENS KOMMITÉ FÖR SKOLFRÅGOR

Rekrytering av lärare
Enligt statistik som SCB har tagit fram på uppdrag av Lärarnas
riksförbund (LR) tillhörde de olika lärarutbildningarna de utbildningar
som 1982 hade flest sökande per plats och läraryrket hade en hög status.
Det fanns till och med ett antal lärarutbildningar som hade högre söktryck
och lika hög antagningspoäng som läkarutbildningen (LR, 2012). Tabell 1
nedan är tagen från LRs publikation ”Läraryrkets attraktionskraft på
fallrepet – vad händer när lönen förpassas till att bara vara en
kostnadspost?” (2012).
Tabell 1 visar förstahandssökande per antagen.

Enligt Universitets- och högskolerådet (UHR) har antalet ansökningar till
högre utbildning generellt ökat de senaste 7-8 åren (UHR, 2014).
Detta gäller även lärarutbildningen där antalet ansökningar har ökat under
de senaste 3 åren men intresset för olika utbildningar varierar kraftigt och
det är långt ifrån tillräckligt i flertalet utbildningar. Många vill bli
förskollärare, få vill bli lärare i de naturvetenskapliga ämnena på
högstadiet. Totala antalet förstahandssökande till de olika
ämneslärarutbildningarna för högstadiet inför ht 2014 var 845.
Motsvarande siffra för gymnasiet var 3632 trots att behoven är ungefär lika
stora på de båda stadierna.
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Sett till de olika ämnena fanns det till exempel minst 20 gånger fler
förstahandssökande till ämneslärare i historia än till fysik eller kemi i
grundskolan, tre ämnen som är ungefär lika stora på högstadiet.
I samhällsdebatten och från lärarnas fackförbund förklaras oftast bristen
på sökanden till lärarutbildningarna med yrkets låga status och låga löner.
Det är relevanta förklaringar men inte heltäckande. I ett debattinlägg i DN
(2014a) diskuterar Kungl. Vetenskapsakademiens arbetsgrupp Framtidens
skola följderna av bristen på lärare i de naturvetenskapliga ämnena och för
i samma artikel fram fler orsaker till ointresset att välja läraryrket. Exempel
på sådana orsaker är att den professionella friheten har beskurits och att
arbetsvillkoren generellt har försämrats.
Inom det socialpsykologiska forskningsfältet har man studerat hur
affektiva faktorer kan påverka en människas val i olika situationer
(Bandura, 1997). Viktiga faktorer vid val av utbildning och yrke är
motivation och självbild, se till exempel Schunk m.fl (2008). Simpson m.fl
(1994) menar att (i texten kan ”behaviour ” till exempel tolkas som val av
utbildning):
Students’ behaviour is influenced by the values they hold, the
motivation they possess, the beliefs they bring from home to the
classroom, and the myriad attitudes they have formulated about 			
school, science, and life in general. The key to success in education 			
often depends on how a student feels toward home, self and school.
(Simpson m. fl, 1994)
En annan forskare, Aikenhead (2006), diskuterar valet av utbildning i
termer av ”Border Crossing into the Subculture of Science”. För att lära
naturvetenskap i skolan måste eleven gå in i en ny kultur, en kultur som
har sina egna normer, värderingar, förväntningar och konventioner. Som
individer tillhör vi alla flera olika kulturer och här refererar han till
Furnham (1992) som sammanfattar de olika subkulturerna med
“In addition to the subcultures of science and school science,
students must deal with, and participate in, an array of other
important subcultures in their lives, associated with: (1) the institution 		
of school itself (the community’s instrument of cultural
transmission), (2) various – peer groups, (3) the family, and (4) the 		
mass media” (s. 14)
Deltagande i olika kulturer och subkulturer innebär att vi hela tiden
passerar gränser mellan dem. Dessa gränser kan vara olika svåra att passera
för eleven men samtidigt osynliga för läraren.
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En elev som upplever ett ämne som svårt behöver mer hjälp att ta sig in i
ämnets kultur. Att svenska ungdomar upplever ämnena kemi, matematik
och fysik som de svåraste ämnena visades till exempel i Nationella
utvärderingen 2003 (Se fig. 1) (Skolverket, 2004). Samma undersökning
visar att dessa ämnen är de minst intressanta.

Figur 1: Andelen elever som instämmer i påståendet att ämnet är svårt (Skolverket 2004).

Detta är en av många studier som visar att elever på högstadiet och
gymnasiet tycker att matematik och naturvetenskap är svårt och tråkigt.
Exempel på liknande resultat finns i de stora internationella studierna
TIMSS, PISA och ROSE (http://roseproject.no/). Utifrån resonemanget
ovan, om subkulturer, måste studenten känna sig hemma i matematiken,
naturvetenskapen och skolan (läraryrket) för att välja att bli lärare i dessa
ämnen. Detta är en teori för att förklara svårigheten att rekrytera studenter
till lärarutbildningen i matematik och de naturvetenskapliga ämnena.
Ett annat, mycket använt sätt att beskriva en persons intention att handla
på ett visst sätt beskrivs i Ajzens och Fishbeins (1980) teori ”Theory of
planned behaviour”. Den fastslår att en persons intention att handla på ett
visst sätt ökar om individen
•
•
•

har en positiv attityd till detta beteende
tror att de som står en nära föredrar detta beteende
tror sig ha förmåga och möjlighet för beteendet

Det innebär att för att välja läraryrket ska studenten själv ha en positiv
bild av skola och lärarjobb, ha föräldrar och vänner som stödjer ett sådant
yrkesval samt själva tro att de klarar av både studierna i ämnet och arbetet
i skolan.
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Attitydforskningen visar att vi snabbt bildar oss en uppfattning om olika
saker och att det är svårare att förändra en uppfattning än att skaffa den.
Det massmediala budskapet, om läraryrket de senaste åren, har varit att det
är dåligt betalt, att det har låg status men också att kraven för att komma
in är väldigt låga. Alla sådana budskap kan skapa en negativ spiral – En
person funderar på att bli lärare, hör något negativt, blir tveksam, hör mer
negativt och blir ännu mer tveksam och väljer något annat. Om man i
stället kommunicerade den positiva bilden av läraryrket kan man kanske
vända spiralen uppåt? Ett exempel på olika sätt att kommunicera ett
budskap är vad som krävs för att bli antagen till lärarutbildningen.
Antingen att det bara krävs 0,05 poäng på högskoleprovet för att komma in
eller att det krävs grundläggande behörighet
(fullgjord gymnasieutbildning) samt särskild behörighet (godkänt i olika
gymnasiekurser beroende på utbildningens inriktning) vilket är mer
korrekt. Det senare budskapet kan kanske vända spiralen uppåt i stället för
att den fortsätter nedåt?
Vilken förälder eller vän rekommenderar någon att bli lärare? Massmedias
bild av lärarens arbetssituation avskräcker säkert många. Ett sådant
exempel är Thomas Peterssons beskrivning i DN av sin tid som lärarvikarie
(DN, 2014b) som beskriver en skola i kaos. Liknande bilder förmedlas
genom Utbildningsradions TV-program ”Världens bästa skitskola” och
SVTs ”Klass 9A”. Varför kommuniceras bara de negativa bilderna av
läraryrket?
Andra forskare tar upp begreppet ”science anxiety”, som ett välkänt
fenomen men föga förstått och precis som ”släktingen” matematikskräcken
kan den avskräcka eleverna och då speciellt flickorna. I den nationella
kvalitetsgranskningen av matematiken finner man att tilltron på den egna
förmågan att lära är den viktigaste faktorn för lusten att lära (Skolverket,
2003). God självtillit tenderar att höja prestationerna utöver vad man
”objektivt” kan och en dålig självtillit kan på motsvarande sätt sänka den.
Utvärderingen bygger bl.a. på Banduras (1997) teori om att individen
formar sitt liv utifrån vad hon tror att hon klarar av.
Perceived self-efficacy refers to beliefs in one’s capabilities to
organize and execute the courses of action required to produce given 		
attainments (s.3).
Bandura (1997) skiljer mellan individers self-efficacy (självförmåga) som är
deras ”judgement of personal capability” och self-esteem (självkänsla) som
är deras ”judgement of self-worth”.
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Han säger att det inte finns något självklart samband mellan dessa två
begrepp eftersom man mycket väl kan uppleva en dålig självförmåga inom
något område utan att för den skull ha dålig självkänsla. Självförmågan
påverkar i sin tur om man väljer att göra en viss sak eller inte, hur mycket
man anstränger sig för att klara av det och de känslor man upplever medan
man gör det. Om man klarar av det man bestämt sig för att göra så kan
självförmågan öka men om man upplever situationen som obehaglig kan
den istället minska. Självförmågan förändrar på så sätt en individs intresse
för olika aktiviteter efterhand. Bandura (ibid) säger också att kvinnor
tenderar att bedöma sin självförmåga lägre när det gäller olika aktiviteter
inom naturvetenskap och teknik men denna skillnad försvinner om samma
typ av aktivitet tillhör något annat område.
En studie gjord vid Linköpings universitet undersöker sambandet
mellan motiven för att bli lärare och avhoppen från läraryrket. Studenterna
delades in i tre grupper utifrån vilka skäl de angav för valet av utbildning.
Dessa var:
•
•
•

Yttre motiv - anställningstrygghet, god arbetsmarknad och flexibla
arbetstider
Inre motiv - brinner för ett ämne, tycker om att undervisa och 		
förklara
Altruistiska motiv – har en moralisk övertygelse och vilja att göra en
samhällsinsats och hjälpa andra

Studien visar att studenter som valt lärarutbildningen av altruistiska motiv
var mindre benägna att hoppa av men också att det är viktigt att
utbildningen betonar dessa motiv (Jungert m. fl, 2014).
Sammanfattningsvis krävs det att en student ska ha en positiv bild av
lärarjobbet, matematik och naturvetenskap för att välja att bli lärare i dessa
ämnen. En annan förutsättning är att föräldrar och vänner stödjer valet
samt att studenten själv tror sig klara av utbildning och arbete.
Utbildning av lärare
Själv har jag arbetat med lärarutbildning och lärarfortbildning sedan 1986.
Under dessa år har lärarutbildningen förändras många gånger.
Många hävdar att den blivit sämre, men har den det? Någon forskning som
klargör detta finns inte utan utgångspunkten blir i stället vilken
kompetens och vilka egenskaper en lärare behöver ha för att på bästa sätt
stödja elevers lärande. Men vad behöver läraren kunna? Inom forskningen
brukar man beskriva tre kompetenser: kunskaper
•
om undervisning
•
i ämnet
•
om undervisning i ämnet
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Många studier (Hattie, 2009) lyfter fram läraren som den enskilt viktigaste
faktorn för elevens lärande. En ännu inte publicerad studie (Winberg och
Palm, manuskript) som bygger på data från TIMSS har undersökt vilka
egenskaper hos läraren som är viktigast. Resultatet visar att det finns ett
starkt samband mellan elevers prestationer och lärarens förmåga att skapa
motivation för lärande. Motivationsskapande faktor för eleverna är att de
får inflytande över sitt eget lärande och information om vad som är bra och
vad som behöver förbättras i deras arbete. Det är också viktigt att läraren
finns tillgänglig när de behöver hjälp, visar dem tillit, hjälper dem att
fokusera osv.
Nedanstående tabell (tabell 2) visar inträdeskrav och utbildningens
innehåll när det gäller naturvetenskap och matematik för blivande lärare
i grundskolans tidigare skolår (1-6 eller 1-7) vid Högskolan Kristianstad.
Poängfördelningen kan ha varierat något mellan olika högskolor.
Av tabellen framgår vilka antagningskrav som fanns till lärarutbildningen
om man skulle undervisa i matematik och naturvetenskap i grundskolans
tidigare skolår, utbildningens längd samt omfattningen av matematik och
naturvetenskap i utbildningen.
Tabell 2: Antagningskrav till lärarutbildning i matematik och naturvetenskap i grundskolans tidiga
skolår, utbildningslängd samt omfattningen av matematik och naturvetenskap i utbildningen vid
Högskolan i Kristianstad.

Av tabellen framgår det att de lärare som antogs till lärarutbildningen
1988-2005 i ma/no för åk 1-7 både hade goda förkunskaper och dessutom
fick en omfattande utbildning i ämnena. Studenter som valde sv/so var
behöriga att undervisa i ma/no i åk 1-3.
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Under 1988-2005 utbildades även ma/no- lärare med inriktning mot åk 4-9
med ännu mer kunskaper i naturvetenskap och teknik och många av dem
arbetar på mellanstadiet. Under åren 2005-2012 varierade utbildningarna
mycket mellan lärosätena. Principen var att studenten själv skulle få välja
kurser.
Myndigheten för Skolutveckling (MSU) tillsatte 2007 en nationell
strategigrupp som en del av myndighetens regeringsuppdrag att initiera
kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom
naturvetenskap och teknik. Gruppens arbete resulterade bland annat i en
rapport till Utbildningsdepartementet och ett remissvar när det gällde
förslaget till en hållbar lärarutbildning. Det senare gav upphov till mycket
diskussioner eftersom budskapet var att lärarutbildningen behövde förnyas
på grund av de dåliga resultaten på TIMSS 2007. Bland annat diskuterades
sannolikheten för att elever som deltog i TIMSS 2007 skulle ha undervisats
av lärare med ny eller gammal lärarutbildning, vilket resulterade i
diagrammet nedan (figur 2).

Figur 2: Illustration av hur en förändring av lärarutbildningen kan påverka skolan (Nationella
strategigruppen i naturvetenskap och teknik, 2009).

Bilden är ett försök att illustrera hur en förändring av lärarutbildningen
påverkar skolan. Omkring 1970 tog de sista små- och folkskollärarna sin
examen. De yngsta, som då var strax över 20 år, kan fortfarande vara aktiva
som lärare fram till 2010.
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Därefter examinerades låg- och mellanstadielärare fram till 1990. Denna
lärarkategori är fortfarande grundskolans största, trots att
lärarutbildningen har förändrats två gånger sedan dess. Bilden utgår från
ovan givna antaganden. I texten uppe i vänstra hörnet diskuterar vi
sannolikheten för att en fiktiv elev, Anna, har haft olika typer av lärare.
Störst sannolikhet är att elever, som deltog i TIMMS 2007, har undervisats
av låg- och mellanstadielärare som antogs till utbildningen fram till 1988
och av ämneslärare enligt en gammal förordning. Sannolikheten att
eleverna haft någon lärare från den lärarutbildning som startade 2002
var mycket liten. Ändå var det denna lärarutbildning som fick skulden
för resultaten och därför måste ersättas med en som liknade den som var
dominerande bland de lärare som då undervisade!
Fortbildning av lärare
En god lärarutbildning är viktig för goda resultat i skolan men ännu
viktigare är att lärarna får en god, kontinuerlig kompetensutveckling.
Tytlers (2007) forskningsgenomgång av internationella studier om
undervisning av i naturvetenskap visar att det är de pedagogiska
metoderna som nyckeln till framgångsrik undervisning. Han hävdar att
forskningen tydligt visar att om man vill uppnå betydande pedagogiska
förändringar krävs det tid och stödstrukturer med kompetenta inspiratörer.
När det gäller resurser för att stödja reformer måste följande krav uppfyllas
för att nå förändring:
•
•
•
•

•

Lärarna får tid för att delta i kompetensutvecklingen.
Det finns en lärare på varje skola som leder utvecklingen och hjälper
sina kollegor.
Critical friends - till exempel lärarutbildare som kan stödja utveck		
lingen på skolan
Diskussionsunderlag i form av text och video som stödjer förändrin
gen. Undervisningsmaterial för att exemplifiera god undervisning 		
i form av tema, materiallådor, bedömningsmateriel och
hänvisningar till internet.
Materiel för lärarutbildningen utifrån samma principer.

I många länder till exempel USA, Australien och Frankrike har man satsat
på att bygga upp en kompetensutveckling utifrån dessa principer. I Sverige
har KVA och IVA gjort en gemensam satsning på skolutveckling med
Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) som uppfyller kraven ovan, se
vidare http://www.ntaskolutveckling.se/.
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