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Attityder till skolan 

Sedan läsåret 1993/1994 har Skolverket gjort urvalsundersökningen ”Attityder till 
skolan” vart tredje år vilket ger möjlighet att följa utvecklingen över tid. Undersökningen
svarar bl a på frågor om trivsel, stöd, motivation, lärande, krav, stress och förtroende. 
År 2019 publicerades den senaste undersökningen. Sedan 2003 ingår elever från 
årskurs 4 och upp till och med gymnasiet. Undersökningen avser att bidra till en sakligt 
grundad, fördjupad diskussion om skolan. Resultaten kan även fånga upp behov av 
ytterligare analyser inom skolan. Nästan 1500 lärare och 4200 elever har besvarat 
frågorna och de resultat som presenteras är statistiskt säkerställda. 

Nedan följer några resultat.

 Hälften av eleverna i årskurs 4-6 känner sig stressade en gång per vecka eller 
mer. 

 Fyra av tio elever från årskurs 7 och till gymnasiet känner sig oftast eller alltid 
stressade. 

 Fyra av tio lärare känner sig stressade.
 Hälften av lärarna uppger att de överväger att byta yrke.
 6 % av högstadie- och gymnasieeleverna känner sig mobbade en gång i 

månaden eller mer.
 26 % av eleverna känner sig störda av andra elever under de flesta lektionerna.
 23 % av eleverna störs av för hög ljudnivå på de flesta lektionerna.
 2 % av eleverna är rädda varje dag.
 5 % av eleverna är rädda minst en gång per vecka eller mer.
 Fyra av tio lärare har utsatts för våld och hot och vanligast är att hoten kommer 

från elever.
 Tre av tio lärare anser att tillgången till specialpedagog är dålig eller ganska 

dålig.
 Fyra av tio lärare anser att tillgången till speciallärare är dålig eller ganska dålig.
 En av tio elever uppger att de sällan eller aldrig får stöd eller uppmuntran från 

sin lärare.

Enligt Utbildningsnämndens förslag till budgetskrivelse ska nämnden ”verka för att 
verksamheterna ska leverera en högkvalitativ verksamhet där barn och elever uppnår 
mycket goda resultat i en trygg och utvecklande miljö”. Då behöver elever, föräldrar 
och lärare tillfrågas med stöd av Skolverkets undersökning om hur de ser på skolan. 

Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att

 med Skolverkets attitydundersökningar som grund utreda hur det är i 
Danderyd för att sedan genomföra åtgärder som ger en trygg och 
utvecklande miljö för alla elever.
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