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Abstract 

This examination essay is a comparison concerning the educational systems of Sweden and 

Finland taking international examinations where Finnish students have been gaining top 

results while Swedish pupils are closer to the average median as a starting point. 

In this essay I will present possible causes of this above mentioned fact and also describe the 

educational systems of Finland and Sweden 

The main purpose of this essay is however to do a research about attitudes among teachers 

and pupils towards school in Sweden and Finland.  The Swedish government has made a 

proposal to reorganize school. These reorganizations would lead to an educational system 

quite alike the one in Finland, for example introducing order marks and giving the teachers 

more authorities.   

In my essay I have used various methods; written interviews, a survey and an oral interview. 

According to the survey I did in connection with the essay both the Swedish and Finnish 

students seemed mostly pleased with their education. The Swedish tutors I interviewed were 

more critical towards the educational system and even if the answers differ on certain issues 

they are not above bringing about measures which would give better discipline in the school 

environment much like in Finland. 

Keywords: Sweden, Finland, educational system, comparison   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sammanfattning 

Detta examensarbete är en jämförelse mellan det svenska och det finska skolsystemet med 

utgångspunkt i att finska elever i flera internationella undersökningar presterat toppresultat 

medan svenska skolungdomar endast ligger en bit ovanför genomsnittet.   

I arbetet kommer jag att presentera möjliga orsaker till vad detta beror på samt redogöra för 

skolsystemet i Finland respektive Sverige.  

Det huvudsakliga syftet med arbetet är dock att titta närmare på elevers och lärares attityder 

angående skolan i Sverige och Finland. Förslag om reformer i den svenska skolan diskuteras 

på regeringsnivå, reformer som skulle innebära att den svenska skolan i mångt och mycket 

skulle komma att likna den finska med exempelvis införande av ordningsbetyg och större 

lärarauktoritet.  

I arbetet har jag använt mig av olika metoder; skriftliga intervjuer, enkätundersökning samt en 

muntlig intervju. 

Enligt den enkätundersökning jag genomförde i samband med arbetet tycks både de svenska 

och de finska eleverna överlag vara nöjda med skolan. De svenska lärarna jag intervjuat är 

desto mer kritiska till skolan och även om svaren går isär på en del frågor är de inte 

främmande för att liksom i Finland införa åtgärder som skulle innebära större disciplin i 

skolan. 

Nyckelord; Sverige, Finland, skolsystem, jämförelse 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Finska skolbarn presterar bäst i världen medan de svenska eleverna halkar efter allt mer. Detta 

ur svensk synpunkt nedslående resultat konstaterades senhösten 2004 efter att PISA1- 

undersökningen som genomfördes 2003 redovisades.  

Vad är PISA? 

PISA är ett OECD2-projekt där femtonåriga elevers kunskaper testas genom olika prov. 

Proven delas upp i fyra kunskapsområden; matematik, naturvetenskap, läsförståelse och 

problemlösning. Syftet med PISA är att mäta kunskaper och färdigheter som är nära knutna 

till vardagen och elevernas förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang. Tyngdpunkten 

ligger på elevernas förståelse för processer, hur de tolkar information samt deras förmåga att 

lösa problem. (www.skolverket.se) 

 

PISA genomförs vart tredje år, senast redovisade undersökning gjordes alltså år 2003. År 

2006 genomfördes således en ny PISA-undersökning men resultatet av den kommer att 

redovisas först i slutet av år 2007.  

 

PISA är utformat på det sättet att varje elev arbetar med ett två timmar långt prov vilket består 

av både öppna frågor och flervalsfrågor. Utöver proven får eleverna besvara en enkät med 

frågor om bland annat sin bakgrund, sitt lärande samt engagemang och motivation. Dessutom 

besvarar skolornas rektorer frågor om exempelvis lärandemiljö, lärarnas kompetens och 

engagemang samt elevernas inställning och beteende. I PISA-undersökningen från 2003 

deltog 41 länder och en kvarts miljon elever testades. I Sverige deltog 4 600 elever från 185 

skolor.  

 

PISA syftar förutom att kartlägga elevernas kunskaper även till att öka förståelsen för 

orsakerna till och konsekvenserna av skillnader i elevernas förmåga. Genom att granska dessa 

samband med hjälp av internationella jämförande studier kan länderna på så sätt upptäcka 

starka och svaga sidor i sina respektive skolsystem vilket i förlängningen kan leda till en 

förbättrad skola. 

                                                
1 Programme for international Student Assessment 
2 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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De 41 länder som deltog i PISA år 2003 skiljer sig både i sociala och kulturella avseenden 

vilket naturligtvis gör det svårare att ge en helt rättvis bild av elevernas resultat vid 

jämförelser länderna emellan. Samtidigt finns det länder som är lika, har liknande sociala och 

kulturella förutsättningar och till stor del gemensam eller likartad historia. Sådana 

förhållanden gäller grannländerna Sverige och Finland vilket gör det mycket intressant att 

jämföra och analysera vad eventuella skillnader beror på. 

 
Resultaten i PISA 2003 pekar på likheter men framför allt på en stor skillnad mellan Sverige 

och Finland. Likheten ligger i att både svenska och finska elever kunskapsmässigt befinner 

sig på den övre halvan av deltagande länder och når över det genomsnittliga resultatet inom 

samtliga provområden. Eleverna från både Sverige och Finland kan alltså sägas ha uppnått ett 

gott resultat. Trots detta skiljer sig länderna åt på en viktig punkt; de finska eleverna presterar 

toppresultat i samtliga fyra kunskapsområden. De är därmed kunskapsmässigt bäst inom hela 

OECD-området medan de svenska ungdomarnas resultat ligger strax ovanför genomsnittet. 

Därmed ligger de också ganska långt bakom Finland. (www.fsl.se) 

 

1.2 Syfte 

Resultatet av PISA-undersökningen väckte min nyfikenhet att närmare studera skolsystemen i 

Finland och Sverige. Finska elever har de senaste åren presterat toppresultat i en rad olika 

undersökningar medan de svenska eleverna jämförelsevis ligger strax ovanför genomsnittet. 

Vad detta beror på låter sig inte fångas i ett enkelt svar utan kommer an på en mängd olika 

faktorer i samspel med varandra. Jag kommer i mitt arbete presentera och diskutera kring 

möjliga orsaker till detta. 

 

Skolsystemen i Sverige och Finland skiljer sig åt på flera punkter men här finns även likheter. 

Jag ska sammanfatta de båda skolsystemen för att sedan redogöra för viktiga skillnader och 

likheter. Den nya regeringen vill genomföra radikala förändringar i den svenska skolan, 

förändringar som omsatt i praktiken skulle innebära att det svenska skolsystemet i mångt och 

mycket skulle likna det finska. Vad tycker svenska lärare om detta? Är betyg i lägre årskurser 

och hårdare disciplin i skolan önskvärt från deras sida? Är kraven på svenska elever för låga?  

 

Jag ska även titta närmare på vad eleverna i Sverige och Finland tycker om skolan. Hur 

upplever eleverna sin skolmiljö i de olika länderna? Enligt tidigare forskning trivs svenska 
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elever bra i skolan medan trivseln i finska skolan är låg. Är detta allmängiltigt eller finns det 

undantag?  

 

Jag valde detta ämne för att jag tycker att det är intressant att två till synes mycket lika länder 

skolmässigt skiljer sig åt i så pass hög grad. Jag ville fördjupa mig i ämnet och hitta orsaker 

till varför det ser ut som det gör.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

Frågeställningarna i detta arbete är: 

1. Vilka faktorer inverkar på finska elevers goda resultat? 

2. Hur upplever de svenska och de finska eleverna sina respektive skolor? 

3. Vill svenska lärare ha en förändring av skolan som innefattar exempelvis ordningsbetyg 

och mer disciplin såsom i den finska skolan? 
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2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer jag kortfattat att presentera vad som är typiskt för det finska respektive 

det svenska skolsystemet. Jag kommer sedan att göra en jämförelse systemen emellan.  

 

Tyvärr har det varit svårt att hitta relevant litteratur i form av böcker till detta ämne.  

Exempelvis är undersökningarna som åskådliggjort finska elevers framgångar relativt färska, 

kanske är det en orsak till att det inte skrivits så mycket inom området ännu. Däremot har ”det 

finska skolundret” blivit mycket uppmärksammat i media och det finns mycket information 

att hitta på Internet. Jag har använt mig av Internetkällor som jag tycker verkar riktiga och 

seriösa. 

2.1 Skolsystemet i Finland 

Alla finska medborgare är skolpliktiga i tio år, räknat från det år de fyller sju. Den som vill 

kan efter ett godkänt mognadstest börja redan som sexåring men detta är mycket ovanligt. 

Skolplikten upphör vid sjutton års ålder eller när grundskolan är avklarad om det sker innan. 

Grundskolan består av lågstadium (1-6) och högstadium (7-9). Så gott som alla grundskolor är 

kommunala. Den finska skolan är avgiftsfri. 

 

Målen för den grundläggande utbildningen är att förse eleverna med kunskaper och 

färdigheter som de kommer att ha nytta av i livet, den ska utveckla elevernas humanitet och 

bidra till att de blir etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar. Utbildningen ska främja 

bildningen och jämlikheten i samhället samt öka elevernas vilja och förmåga att vidareutbilda 

sig och i övrigt utveckla sig genom livet.(www.uta.fi) 

I grundskolan har eleverna gemensamma mål och beting. Eleverna arbetar alltså inte i 

individuell takt utan utgör en arbetsmässig enhet där det är lärarens uppgift att vägleda hela 

klassen från avsnitt till avsnitt utan att någon halkar efter. Svaga elever upptäcks snabbt och 

omgående stödinsatser sätts då in. Elever med inlärnings- och anpassningssvårigheter har rätt 

till specialundervisning utöver vanlig undervisning. I Finland finns cirka 4500 speciallärare 

och specialklasslärare, dessutom finns en uppsjö av olika specialskolor för elever med 

exempelvis studiesvårigheter, stökiga elever och elever med handikapp. Finska skolan satsar 

också på små klasser för att läraren ska få med sig alla elever och utslagning ska kunna 

undvikas. (www.fsl.se) 
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 Lärarna i Finland arbetar självständigt och använder sig av olika pedagogiska metoder för att 

variera undervisningen. Detta innebär att man varvar genomgång vid tavlan, gemensamma 

diskussioner med mer individuella uppgifter. Ibland får eleverna lösa problem en och en inför 

klassen. Läxor ges dagligen. (http://members.fortunecity.com) 

Enligt den finska skollagen gäller inte bara skolplikt utan dessutom läroplikt. Detta innebär att 

eleverna är skyldiga lägga ner tid på skolarbete, tillägna sig kunskaper, uppföra sig väl samt 

att utföra sina uppgifter punktligt. (www.dagen.se)                                                          

I Finland ges skriftliga omdömen redan från första klass därefter införs sifferbetyg i klass tre 

eller fyra och ges därefter varje termin. Betygsskalan är sjugradig från 4 till 10.                       

4 = underkänt                                                                                                                               

5 = godkänt                                                                                                                                   

6 = försvarligt                                                                                                                               

7 = nöjaktigt                                                                                                                                   

8 = gott                                                                                                                                           

9 = berömligt                                                                                                                              

10 = utmärkt     

Alla elever får dessutom skriftligt omdöme i ordning/uppförande. I slutbetyget finns dock inte 

ordningsbetyg med. (www.dagen.se) En elev som får underkänt i något eller några ämnen kan 

läsa in dessa under sommaren eller vid behov gå om klassen. Rektor och elevens lärare 

bestämmer om detta är nödvändigt.  Det finns även en tionde klass där elever kan gå för att 

förbättra sina betyg. (http://members.fortunecity.com) 

Den finska skolan värnar om ordning och arbetsro, det finns olika regler för att upprätthålla 

detta. Finska lärare får enligt lag inte röra eleverna men kan vidta följande åtgärder:  

Om en elev stör ordningen under lektionstid kan eleven utvisas ur klassrummet resten av 

lektionen. Om eleven uppför sig illa kan denne få upp till två timmars kvarsittning. Om 

eleven inte gjort sina läxor kan det ge upp till en timmes kvarsittning för att uträtta dessa. 

Läraren måste dock alltid informera föräldrarna vid kvarsittning. Disciplinstraff kan ges om 

eleven missköter skolan och/eller uppträder ohyfsat, detta kan leda till skriftlig varning och 

avstängning i högst tre månader. Före skriftlig varning måste lärare diskutera situationen med 

elev och föräldrar, skriftlig dokumentation av händelser och åtgärder måste alltid utföras. 

Föräldrar processar mot avstängningsbeslut men oftast utan resultat, verkställigheten fördröjs 
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dock. (http://members.fortunecity.com) Problem med ordning och reda finns även i finska 

skolor men är vid jämförelse med många andra länder små. Även om det kan tyda på en 

harmonisk skolmiljö visar undersökningar att finska elever inte trivs i skolan. Enligt en 

utredning av WHO3 1998 är Finland det land av trettio undersökta där eleverna trivs sämst i 

skolan. (www.ankermikkelsen.dk) 

  

Läraryrket har hög status i Finland. Ett stort antal söker till lärarprogrammet men endast en av 

tre blir antagen. Detta innebär att nivån på de antagna lärarstudenterna är hög och det bidrar i 

sin tur till att kvaliteten på de färdigutbildade lärarna är hög. Lärarutbildningen på 

universitetsnivå omfattar fyra och ett halvt till fem års utbildning och avslutas med en 

magisterexamen. Det finska skolsystemet stödjer lärarna att ägna sig åt det de är utbildade till: 

undervisning och kunskapsförmedling. Det finns övrig personal som tar hand om annat viktigt 

arbete för vuxna i skolan. (www.ankermikkelsen.dk) I det finska lärarfackets tidning Opettaja 

nr 43/2001 presenterades statistik som visade att lärare i Finland har lägst sjukfrånvaro och 

minst övrig frånvaro av alla yrkesgrupper i de finska kommunerna.  

(http://members.fortunecity.com) 

Den finska skolan fokuserar på och prioriterar kunskap. Denna kunskapsinriktning gäller 

redan från första klass där färdigheter i matematik och modersmålet anses viktigast.  

Utbildning värderas högt i Finland och detta genomsyrar hela det finska samhället. Lärarna 

har stor hjälp av föräldrarna som i hög grad engagerar sig i barnens skolarbete och hjälper till 

med hemläxor med mera. Många finska barn kan läsa redan innan de börjar skolan då de med 

stöd hemifrån har knäckt läskoden. I Finland finns ett stort förtroende för lärarna och 

föräldrarna till de finska eleverna stöttar snarare än ifrågasätter de mål som skolan arbetar 

mot, de krav som ställs på eleverna och skolans arbetssätt. (www.ankermikkelsen.dk)  

Det går heller inte att bortse ifrån att Finland är ett kulturellt och socialt homogent land med 

ett lågt antal elever med utländsk bakgrund. Elever som talar ett annat språk än skolspråket 

hemma lyckas sämre i läsning och får inte samma hjälp hemifrån vad gäller exempelvis 

läxläsning. (www.svd.se)  

 

I Finland finns nästan inga friskolor och genom sitt starka fokus på en sammanhållen nation 

löper Finland mindre risk att utvecklas mot en segregerad skola. Skillnaderna mellan hög- och 

                                                
3 World Health Organization 
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lågpresterande skolor i landet är dessutom mindre än i de flesta EU-länder och olikheterna i 

resultat mellan kommuner och skolor är jämförelsevis små. (www.hig.se) 

I den finska läroplanen ingår så kallad elevhandledning. Alla elever får vid behov personlig 

handledning och rådgivning samt handledning och rådgivning i smågrupper. Målen med 

elevhandledningen utvecklas i takt med att eleverna blir äldre: 

Årskurserna 1-2 

Elevhandledningens syfte är bland annat att vidareutveckla elevens färdigheter och att främja 

hans eller hennes sociala tillväxt och att förebygga uppkomsten av inlärningssvårigheter.  

Årskurserna 3-6 

Elevhandledningens uppgift är bland annat att understödja elevens självständighet och 

ansvarskännande i sitt skolarbete. Eleven ska också få vägledning vad gäller ämnesval under 

den grundläggande utbildningen. 

Årskurserna 7-9 

Elevhandledningen skall ordnas så att eleven får: 

– handledning i klass 

– individuell handledning med fokus på personliga frågor  

– handledning i mindre grupper där socialt samspel tränas 

– handledning i arbetslivsorientering.                                                                         

(www.edu.fi) 

I den finska läroplanen ingår följande ämnen:  

• modersmålet och litteratur  

• det andra inhemska språket 

• främmande språk  

• miljö och naturkunskap  

• religion  

• historia  

• samhällslära  

• matematik  

• fysik, kemi, biologi  

• geografi  

• idrott 

• musik  

• bildkonst  

• slöjd  

• huslig ekonomi 

• hälsokunskap

(www.edu.fi)
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2.2 Skolsystemet i Sverige 

Den nioåriga grundskolan omfattar alla barn mellan sju och sexton år och är obligatorisk. Vid 

önskemål från föräldrarna kan barn få börja skolan redan vid sex års ålder. Till den 

obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan, specialskolan och särskolan.  

Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar oberoende av kön, geografisk 

hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden ha tillgång till en likvärdig utbildning. 

Hänsyn ska också tas till elever i behov av särskilt stöd. Skolan ska enligt lag ge eleverna 

kunskaper och färdigheter och i samverkan med hemmen bidra till att de utvecklas till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (www.skolverket.se)  

”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.” 

(Lpo94, 2.1) Undervisningen i hela det offentliga skolväsendet är avgiftsfri. Skolmåltider, 

läromedel, hälsovård och skolskjuts ingår i detta.  

 

Oftast går svenska elever i en kommunal skola nära hemmet. Eleverna och deras föräldrar har 

dock rätt att välja en annan kommunal skola, eller en från kommunen fristående skola (även 

kallad friskola). År 2005 fanns i Sverige 117 fristående grundskolor, cirka sex procent av de 

svenska eleverna i grundskolan går i sådana. De fristående skolorna är öppna för alla men 

måste vara godkända av Skolverket. De ska i stort sett ha samma mål som de kommunala 

skolorna men kan ha en annan inriktning. (www.skolverket.se)  

Skolverket klassificerar friskolorna enligt följande inriktningar:  

• Allmänna  

• Konfessionella 

• Waldorf 

Skolverket genomförde mellan år 2004 till 2005 en inspektion av svenska friskolor. Resultatet 

visade att friskolorna klarade sig betydligt bättre inom nästan alla områden som utvärderades 

jämfört med kommunala skolor. Det gäller exempelvis elevernas kunskaper i år 5, elevernas 

upplevda trygghet i skolan, undervisningens innehåll i enlighet med målen i läroplaner och 

kursplaner samt arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Inom ett av de åtta undersökta 

områdena är värdena bättre för de kommunala skolorna än för de fristående och det är arbetet 

med bedömning och betygssättning. Skolverket förklarar dessa skillnader med att de 

fristående skolorna har elever och föräldrar som i större utsträckning själva valt den aktuella 

skolan och föräldrar som är mer engagerade i sina barns skolgång. En annan förklaring är att 
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även lärare och skolledare i större utsträckning har valt till den aktuella skolan. Även faktorer 

som exempelvis den socioekonomiska strukturen och storleken på skolan kan ha inverkan. 

(www.skolverket.se) 

Grundskollärare i Sverige är skyldiga att utarbeta en individuell utvecklingsplan (IUP) till 

varje elev. Utvecklingsplanen tas fram i samarbete med eleven och föräldrarna. Syftet med 

individuella utvecklingsplaner är att elevens undervisning ska anpassas efter individen så att 

han eller hon kan uppnå de nationella målen utifrån sina egna förutsättningar. Man utgår från 

att alla inte kan nå alla mål på samma tid och på samma sätt. Den individuella 

utvecklingsplanen ska ge eleven ökat inflytande och ansvar över sitt lärande, dessutom ger den 

en god överblick över elevens lärande och utveckling. (Föreläsning Marie Tanner, 2007-02-

08)  

Betyg ges först på höstterminen i åttonde klass och delas sedan ut kontinuerligt i slutet av 

varje termin fram till vårterminen i nionde klass då slutbetyg erhålls. Betygskriterierna är: 

• Godkänd (G) 

• Väl godkänd (VG) 

• Mycket väl godkänd (MVG) 

Om en elev inte uppnår målet för betyget Godkänd i ett ämne sätts inget betyg. Ett skriftligt 

omdöme som visar elevens kunskapsutveckling i ämnet ska ges. I omdömet bör det också 

framgå vilka stödåtgärder som har vidtagits. (www.skolverket.se) 

Betyg i ordning och uppförande ges inte i den svenska skolan. Betygen ska uteslutande 

grundas på kunskaper i ett ämne/kurs och ska ske med utgångspunkt i kursplanerna och 

betygskriterierna. Det finns således inget stöd för att sätta betyg efter elevens personlighet 

eller utifrån dennes beteende om inte detta finns angivet i målen för ämnet eller kursen.  

Enligt läroplanen för grundskolan ska läraren "utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera 

varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen 

samt informera rektorn” (Lpo94, 2.7) Vid betygsättningen ska läraren "utnyttja all tillgänglig 

information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig 

bedömning av dessa kunskaper” (Lpo94, 2.7). Läroplanen hänvisar till kursplanernas krav, det 

vill säga målen för utbildningen. Bedömning och betygsättning ska alltså alltid ske med målen 

som utgångspunkt. Detta innebär i sin tur att närvaro, flit, ambition, läxläsning, lektionsarbete 

med mera inte i sig ska vara betygsgrundande, såvida de inte nämns i målen som ska uppnås. 

(www.skolverket.se)  
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Enligt den internationella studien TIMSS4 2003 toppar den svenska skolan statistiken när det 

gäller sen ankomst, skadegörelse, skolk och svordomar. I de svenska klassrummen råder 

dessutom mer stök och oordning än i de flesta andra länder enligt samma undersökning.  

(www.dn.se)  

Den bristande ordningen i den svenska skolan har blivit mycket uppmärksammad och det har 

debatterats flitigt kring detta. Utbildningsdepartementet överlämnade 2007-03-08 en 

proposition till riksdagen där följande förslag ges: 

• Ge lärarna tydliga befogenheter och inför en sanktionsstege  

• Obligatoriska föräldrasamtal och skriftliga varningar  

• Ge lärarna rätt att beslagta farliga och störande föremål   

• Skriv in frånvaro i betyget   

• Rätt att flytta förövarna vid allvarliga fall av mobbning   

• Polisanmäl alla allvarliga brott  

• Bötfäll kommuner som struntar i mobbning 

• Möjlighet att utestänga obehöriga från skolans område 

• Inför ordningsomdöme i terminsbetygen men inte i slutbetyget  

(www.riksdagen.se) 

 

Även den svenska lärarutbildningen har fått stark kritik. Skolminister Jan Björklund uttalade 

sig så här i tidningen Metro 2006-12-27: ”En fjärdedel av lärarkandidaterna borde ha blivit 

underkända, men blir det inte. Det är helt oacceptabelt. Det är alldeles för låga krav på 

lärarutbildningen.” (www.metro.se) 

Trots dessa negativa omdömen visar en rapport från skolverket som genomfördes under våren 

2006 och omfattade cirka 5000 elever från år 4-9 i grundskolan att majoriteten av de svenska 

eleverna trivs bra i skolan. Fler än nio av tio elever i grundskolans senare år anger att de trivs 

bra eller mycket bra i skolan. Även relationerna mellan lärare och elever fungerar bra. 

Undersökningen stödjer dock rapporterna om att grova ord och svordomar hör till skolans 

vardag. Drygt sex av tio av eleverna i årskurs 7-9 anger att svordomar och kränkande ord ofta 

förekommer på skolan. (www.skolverket.se)  

                                                
4 Trends in International Mathematics and Science Study 
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I Sverige finns det i nästan varje klass några elever med utländsk bakgrund och i storstäderna 

finns flera skolor där den övervägande majoriteten av elever har annan språkbakgrund. Den 

ökade segregeringen inom den svenska skolan är ett välkänt faktum. (www.hig.se)  

 

I den svenska läroplanen ingår följande ämnen: 

• Bild 

• Hemkunskap 

• Idrott och hälsa 

• Musik 

• Textilslöjd och Trä- och metallslöjd 

• Svenska 

• Engelska 

• Matematik 

• Biologi, Fysik, Kemi, Teknik 

• Språkval 

• Elevens val 

• Geografi, Historia, Religions- och 

Samhällskunskap

(www.skolverket.se)

2.3 Jämförelse av det finska och det svenska skolsystemet 

Efter en granskning av det finska och det svenska skolsystemet kan man konstatera att det 

finns många likheter men kanske framför allt skillnader systemen emellan. Skolämnena som 

eleverna läser är i stort sett samma i båda länder och precis som i Sverige börjar finska barn 

skolan vid sju års ålder såvida önskemål om tidigare skolstart inte finns. Grundskolan 

omfattar nio år i båda länder. I Finland finns dock en tionde klass där elever har möjlighet att 

läsa upp sina betyg.  (http://members.fortunecity.com)  

 

I Finland liksom i Sverige har alla barn skolplikt men här finns även så kallad läroplikt vilket 

innebär att elev är skyldig att utföra skolarbete, tillägna sig kunskaper, uppföra sig väl samt 

göra sina uppgifter punktligt. De finska eleverna har alltså tydliga krav på sig vad som 

förväntas av dem och vad som gäller i skolan redan från start. Halkar någon efter sätts 

omedelbara stödinsatser in och extra tid avsätts för att eleven ska hinna ikapp. 

(http://members.fortunecity.com) Skolan i Finland är alltså synnerligen bra på att snabbt fånga 

upp de svagare eleverna, samtidigt kritiserar många som arbetar inom den finska skolan 

systemet och menar att de högpresterande eleverna blir bortglömda. I Sverige där 

undervisningen är mer individuellt utformad är det enklare för de högst presterande eleverna 

att gå vidare och utvecklas då de inte behöver anpassa sig lika mycket efter kollektiva mål och 

var de övriga i klassen befinner sig kunskapsmässigt. (www.fsl.se) 
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Även synen på lärarna skiljer sig åt i de båda länderna, i Finland har läraren fortfarande en 

mer auktoritär roll medan det i Sverige ofta rapporteras om bristande respekt gentemot lärare. 

Detta påverkar naturligtvis i sin tur undervisningen och klimatet i klassrummet. Om eleverna 

inte respekterar läraren blir det lätt stökigt under lektionerna och undervisningen blir lidande. 

I Sverige finns i skollagen bara två medel för att upprätthålla ordning. För det första kan en 

elev utvisas resten av lektionen men om eleven vägar lämna klassrummet finns egentligen 

inga tydliga direktiv vad läraren kan göra i denna situation. Läraren får ju enligt lag inte röra 

eleven. För det andra kan en elev få kvarsittning i slutet av dagen i max en timme. I Finland 

finns betydligt fler befogenheter hos läraren och skolan. De centrala regelverken är 

detaljerade och omfattar ordningsregler och påföljder som i slutändan kan leda till 

avstängning. (http://members.fortunecity.com)  

 

Positiva resultat av det mer disciplinära finska systemet kan vara att läraren fortfarande 

åtnjuter en naturlig respekt av sina elever. Detta kan tänkas leda till ett lugnare arbetsklimat i 

klassen vilket i sin tur kan leda till goda inlärningsresultat. Å andra sidan finns möjligheten att 

en alltför auktoritär lärare kan hämma vissa elever att uttrycka sina åsikter och motverka 

exempelvis öppna diskussioner i klassrummet. Elevrollen blir alltså passiviserad. I Sverige är 

relationen mellan lärare och elever mer öppen och demokratisk. Svenska elever trivs 

dessutom bättre i skolan än vad finska elever gör.(www.ankermikkelsen.dk)  

 

Valfrihetsreformen och den snabba ökningen av fristående skolor i Sverige har dock bidragit 

till en alltmer segregerad skola, särskilt i storstäderna. Finland som har ett starkt fokus på en 

sammanhållen nation, så gott som inga friskolor och små skillnader mellan de svagaste och 

högst presterande löper mindre risk att utvecklas mot en segregerad skola. (www.hig.se)  

 

Något annat som skiljer den svenska skolan från den finska är att det i nästan varje klass finns 

några elever med utländsk bakgrund. I storstäderna finns flera skolor där den övervägande 

majoriteten av elever har annan språkbakgrund. Enligt finska skolforskare som analyserat 

PISA-resultaten kan ungefär en femtedel av kunskapsglappet mellan Sverige och Finland 

förklaras av den högre andelen elever med utländsk bakgrund i Sverige. (www.svd.se) 
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3 Metod 

3.1 Intervju 

Den senaste tiden har en livlig debatt angående den svenska skolan förts ända upp på 

regeringsnivå. Riksdagen har mottagit förslag på reformer inom den svenska skolan som 

regeringen har lagt fram. Flera av dessa reformer påminner om rådande förhållanden i den 

finska skolan, exempelvis införande av ordningsbetyg, betyg i lägre årskurser samt större 

befogenheter till lärarna när det gäller att komma till rätta med stökiga elever. För att få en 

uppfattning om svenska lärares syn på dessa eventuella förändringar har jag genomfört 

skriftliga intervjuer med tre lärare vilka arbetar på olika skolor i varierande stadier. Är sådana 

reformer önskvärda eller är de nöjda med gällande förhållanden?  

Dessutom har jag har gjort en muntlig intervju med en finsk man i 25-års åldern som under 

sin uppväxt flyttade mellan Sverige och Finland och av denna anledning gått i både finsk och 

svensk grundskola. Jag ville få synpunkter av någon som har personliga erfarenheter av de 

båda skolsystemen och då gärna ur ett elevperspektiv. 

 

3.2 Enkät 

För att få ytterligare elevperspektiv på den finska och svenska skolan lät jag sammanställa en 

enkät med frågor gällande elevernas synpunkter på skolan. En niondeklass i Sverige och en i 

Finland fick besvara tretton frågor om skolan, lärare och trivsel. Syftet med enkäten var 

framförallt att undersöka om det fanns några uppenbara skillnader mellan de svenska och de 

finska elevernas svar. Jag inser att det kan vara vanskligt att dra alltför snabba slutsatser av 

denna undersökning då den endast omfattar två klasser vilka dessutom skiljer sig mycket åt 

både vad gäller klasstorlek och könsfördelning. Jag är ändå nöjd med undersökningen och det 

har varit intressant att ta del av elevernas svar. 

 

3.3 Genomförande 

Innan jag började formulera frågor till intervjuerna och enkäten studerade jag olika 

undersökningar och läste litteratur om bästa tillvägagångssätt när det gäller att utforma frågor 

till dylika undersökningar. (Patel & Davidsson, 2003) 

 

När det gäller lärarintervjuerna valde jag tre lärare varav två av dem arbetar på mellanstadiet 

och en i högstadiet. Respondenterna arbetar på två skolor på två mindre orter i Mellansverige. 

Jag hade träffat alla lärarna tidigare och tog kontakt med samtliga via telefon. Jag förklarade 
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syftet med min uppsats och frågade om de ville ställa upp på en intervju. Då det inte var 

möjligt för mig att träffa alla personligen bestämde jag mig för att genomföra skriftliga 

intervjuer med samtliga respondenter. Jag valde ut fyra frågor som verkligen engagerar mig 

och som jag anser relevanta för detta arbete. För att inte frågorna skulle kunna misstolkas 

försökte jag formulera dem så tydligt och enkelt som möjligt. Jag mailade sedan frågorna till 

respondenterna vilka fyllde i sina respektive svar och skickade dem till mig. 

 

Vad gäller enkäterna tog jag efter rekommendation av en finsk vän kontakt med en skola i 

Finland via e-post. Jag skrev till rektorn och förklarade syftet med mitt arbete, bifogade 

enkätfrågorna och frågade om deras niondeklass ville vara med i undersökningen. Han 

svarade att det lät intressant och att de gärna ville delta. Den svenska skolan som är med i 

undersökningen känner jag till väl och även några av högstadielärarna på den. Jag kontaktade 

en utav dem och frågade om dennes klass ville delta vilket de gärna gjorde. Jag mailade över 

enkätformuläret till den finska respektive den svenska skolan. Enkäterna skickade de sedan 

tillbaka till mig via brev när de besvarats så att jag kunde sammanställa dem. 

 

Intervjun med personen som gått i både finsk och svensk skola genomförde jag hemma hos 

mig. Jag känner personen i fråga väl och informerade honom först om vad uppsatsen handlar 

om och att han kommer att vara helt anonym. Vid genomförandet av intervjun använde jag 

mig av en MP3-spelare för att inte gå miste om viktig information under intervjuns gång. 
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4 Resultat 

Här avser jag att redovisa de intervjuer jag genomfört och den enkät jag sammanställt.  

4.1 Lärarintervjuer 

Först presenteras resultatet av lärarintervjuerna där jag har valt att redovisa lärarnas svar 

tillsammans för att få en helhetsuppfattning av svaren och enklare synliggöra likheter och 

skillnader. Lärarna benämner jag R1, R2 och R3 (R = respondent). 

R1 är lärare i samhällskunskap och religion på högstadiet och har varit verksam i 2 år. 

R2 är lärare i historia och idrott på mellanstadiet och har varit verksam i 3 år. 

R3 är 1-5 lärare och har varit verksam i tolv år. 

 

I: Anser du att svenska skolan ska införa ordningsomdömen? Hur ska de i så fall 

utformas? Ska de vara graderade? 

R1: Ja. Ordningsomdömet bör vara en separat del som inte följer eleverna efter skoltiden. 

Det finns risk att elever ”stämplas” om så sker. De bör inte vara graderade, man ska vara 

godkänd eller inte. 

R2: Ja. Jag tycker att det skulle vara väldigt bra med ordningsomdömen i skolan. 

Ordningsomdömen borde finnas redan från f klassen så att eleverna är väl insatta i detta när 

de börjar skolan på ”riktigt”. Däremot anser jag inte att omdömet ska vara graderat eller 

vara med i slutbetyget då detta kan vara väldigt svårt att införa som ett betyg i sig. Jag tycker 

däremot att det ska vara ett omdöme som räknas in i betyget. Att det inte ska vara ett betyg i 

sig grundar jag på att elever lätt kan bli felbedömda av sina lärare då varje enskild lärare 

kan hamna på ”kant” med den enskilda eleven. Alltså tycker jag att elevernas samtliga lärare 

i lag ska utforma ett omdömesbetyg.   

R3: Ja, de ska inte vara graderade och de ska finnas med i slutbetyget. 
 
Samtliga lärare anser att ordningsomdömen bör införas i den svenska skolan. De ska inte vara 

graderade och inte inverka på ämnesbetygen. 

 
I: Tycker du att lärarna ska få fler befogenheter vad gäller stökiga elever? 

R1: Nej, men de regler som finns bör förtydligas för såväl lärare som elever. 

R2: Jag anser att det nästan är nödvändigt att lärarna får mer befogenheter vad det gäller att 

rätta elever. Numer kan en lärare i stort sett inte göra någonting för att förhindra elever som 

stör på lektionerna. Till en början med måste det återinföras att stökiga elever får avlägsnas 

från lektion. Som det är nu blir de elever som är på lektioner för att lära missgynnande då 
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deras lärare får lägga ner så stor energi på att prata sans och lugna den/de elever som inte 

lyssnar eller väsnas. Jag tycker även att lärarna ska ha ett större stöd från fakulteten när det 

gäller att säga till elever. Som lärare måste man få stöd från den högre instansen när ord står 

mot ord. 

R3: Nej. Det räcker med de befogenheter som finns i dag, åtminstone i de åldrar som jag 

jobbar med. Det som brister är istället föräldrarnas engagemang. 

 

Här går åsikterna isär, två av lärarna menar att de har tillräckligt med befogenheter, R1 anser 

dock att de bör förtydligas för såväl lärare som elever medan R3 menar att det är föräldrarnas 

engagemang som brister. R2 anser det nästan nödvändigt att lärarna ska få fler befogenheter 

då stökiga elever ofta förstör lugnet på lektionerna vilket i sin tur drabbar de övriga eleverna. 

 

I: Tycker du att betyg i lägre årskurser ska införas? 

R1: Ja, det blir en smidigare övergång mellan de olika stadierna i grundskolan. Förslagsvis 

ska de införas redan i fyran. 

R2: Jag tycker att betyg i någon form ska införas redan från åk 3. För att få eleverna att 

förstå att även mellanstadiet är till för inlärning behöver eleverna få omdömen utöver IUP 

som visar att de nått målen och klarat de kriterier som krävs för varje åk. Som det ser ut nu så 

finns det bara strävansmål som eleverna ska ha klarat av i femte klass. Införs betyg tidigare 

tror jag att många elever blir mer studiemotiverade och mer motiverade till sitt eget arbete i 

skolan. Det är alldeles för sent att få betyg först i åttan då det endast är 1.5 år kvar tills de 

börjar gymnasiet, där eleverna anses vara och ska behandlas som vuxna individer.  

R3: Nej. Betyg kan aldrig bli rättvisa och jag tycker inte det är rätt att ge ett yngre barn ett 

papper på om det har lyckats med skolarbetet eller inte. Barnens resultat beror på så mycket 

som de inte kan rå för. Till exempel trassliga hemförhållanden. Samma barn som får ett dåligt 

betyg skulle kanske skulle få mycket bättre betyg om det hade haft rätt stöd hemma. 

 

Även här har de tillfrågade lärarna olika uppfattningar. R1 och R2 menar att betyg bör införas 

redan i klass 3-4 och motiverar det med att det blir en smidigare övergång mellan stadierna 

och för att eleverna ska ta skolan på allvar och bli mer studiemotiverade. R3 är starkt emot 

betyg i lägre åldrar och menar att det är fel att ge barn papper på om de lyckats med 

skolarbetet eller inte då det är så många faktorer runt omkring som inverkar som barnet inte 

kan påverka. 
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I: Tycker du att skolan har för låga krav på eleverna? 

(R1 har av okänd anledning inte besvarat denna fråga) 

R2: Absolut det tycker jag, genom att sätta en lägstanivå som är mycket låg gör det att många 

elever kan ”lalla” runt i skolan. Faktum är att de skriverierna om att ta bort betyg, prov och 

att sänka högsta nivån i skolan gör mig rent ut sagt mörkrädd. Hur kommer då skolan se ut i 

framtiden? Lär sig inte eleverna tillräckligt i skolan hur kommer de då se ut när de är vuxna? 

Elever i dagens skola måste lära sig att det måste finnas krav på dem för att de ska kunna 

utvecklas. Många lärare verkar numer vara väldigt rädda för att överhuvudtaget ställa krav 

på eleverna.  

R3: Ja vi ställer för låga krav på barnen. Jag vet inte varför det har blivit så. Det har 

förändrats under de senaste åren. Det kanske beror på att man inte vet om man har 

föräldrarnas stöd. Många föräldrar har inte tid att hjälpa sina barn hemma och i skolan 

hinner man inte ge barnen det stöd de skulle behöva för att prestera mer. 

 

Både R2 och R3 anser att kraven i skolan är för låga. R3 menar dessutom att detta har 

förändrats och försämrats under de senaste åren. 

 

4.2 Sammanfattning intervju 

Sammanfattningsvis är lärarna inte är helt tillfreds med hur skolan är utformad idag. Samtliga 

av de tillfrågade vill exempelvis införa ordningsbetyg i den svenska skolan. De är även 

överens om att skolan ställer för låga krav på eleverna idag, en av dem (R3) tillägger att detta 

är något som har uppstått de senaste åren men kan inte svara på varför det har blivit så. Två av 

dem (R1 och R2) vill även införa betyg i lägre årskurser medan en av dem (R3) är helt emot 

det. Samma lärare (R3) anser att föräldrastödet är otillräckligt och att detta påverkar elevernas 

resultat i stor utsträckning. En av de tillfrågade lärarna (R2) anser att det är nödvändigt att 

lärarna ska få större befogenheter när det gäller att upprätthålla ordning i klassrummet, 

exempelvis avlägsna stökiga elever. Dessutom anser hon att lärarna bör få mer stöd från högre 

instanser i frågan. 
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4.3 Enkätundersökning 

Här presenteras resultatet av enkätundersökningen. 

De finska eleverna som besvarat enkäten är en nionde klass som består av tio flickor och åtta 

pojkar. De går på en liten svenskspråkig skola i en av Finlands största städer. De svenska 

eleverna går alla i nian på en skola i en medelstor stad i Mellansverige. Av dem som besvarat 

enkäten är åtta flickor och arton pojkar.5  Jag har valt att redovisa elevernas svar uppdelat i 

både kön och nationalitet och sedan sammanfattat elevernas svar under varje fråga för att göra 

det hela lättöverskådligt. 

 
1. Det är roligt att gå i skolan.  
 
Oftast       Ibland        Aldrig  
 
Finska flickor: Åtta av de finska flickorna svarade att det ”oftast” är roligt att gå i skolan, 
någon motiverade det med att ”man har kompisarna där”. En flicka svarade ”ibland” och en 
svarade ”aldrig” med kommentaren ”skolan är för gammalmodig.”  
 
Finska pojkar: Av de finska pojkarna svarade två av dem att det ”oftast” är roligt att gå i 
skolan medan övriga svarade ”ibland”.  
 
Svenska flickor: Tre av de svenska flickorna menar ett det ”oftast” är roligt att gå i skolan, de 
skriver att det ”är kul att träffa kompisar” och ”vad skulle man annars göra om dagarna?”. De 
övriga fem flickorna svarade ”ibland” och motiverade med ”allt är ju inte roligt” och ”vissa 
lektioner blir långtråkiga”. 
 
Svenska pojkar: Sju av de svenska pojkarna menar att det ”oftast” är roligt att gå i skolan. 
Åtta av dem svarade ”ibland” med kommentarer som ”beror på vilka lektioner det är” och 
”kan va kul ibland”. Tre av pojkarna uppger att det ”aldrig” är roligt att gå i skolan. 
 
Majoriteten av de finska flickorna tycker det är roligt att gå i skolan jämfört med de finska 
pojkarna som inte är lika entusiastiska. I den svenska klassen är pojkarna något mer positiva 
än flickorna. 
 
 
2. Jag lär mig saker i skolan som jag anser att jag kommer att ha nytta av. 
 
Det mesta      Ganska mycket       Lite         Ingenting   
 
Finska flickor: Här svarade sex av flickorna ”det mesta”, två stycken svarade ”ganska 
mycket” och två svarade ”lite”.  
 

                                                
5 De svenska eleverna som besvarat enkäten går inte i samma klass utan har gemensamma lektioner någon gång 
i veckan då samtliga har valt idrott som tillval. Därför kan svaret på frågan ”mest intressanta ämne” bli lite 
missvisande då de allra flesta svarat idrott, något som förmodligen inte skulle ha inträffat om enkäten besvarats 
av en vanlig klass. I övrigt tror jag inte att svaren påverkats av detta.  
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Finska pojkar: Av de finska pojkarna svarade två stycken ”det mesta”, fyra stycken ”ganska 
mycket” och två stycken ”lite”.  
 
Svenska flickor: Två av flickorna svarade ”det mesta”, fyra svarade ”ganska mycket” och 
kommenterade det med ”vissa saker känns onödiga” och ”vissa saker glömmer man efter 
proven”. Två av dem svarade ”lite” och kommenterade det med att ”man kanske inte lyssnar 
på lektionerna”. 
 
Svenska pojkar: Hälften av de svenska pojkarna svarade ”det mesta” på denna fråga, två 
kommenterade ”grymt bra saker man lär sig i skolan” och ”fast lär mig en del tråkigt”. Tre 
stycken uppgav att de lär sig ”ganska mycket”, fem stycken svarade ”lite” och en pojke 
svarade ”ingenting”.  
 
Även på denna fråga var de finska flickorna mer positiva än de finska pojkarna. De svenska 
flickorna var i sin tur mer skeptiska till det de lär sig i skolan än de svenska pojkarna. 
 
 
3. Hur upplever du klimatet i klassrummet? 
 
Lugnt och skönt       Svårt att koncentrera sig ibland        Stökigt 
 
Finska flickor: Tre av flickorna svarade ”lugnt och skönt” en av dem lade till ”kan 
förbättras”. Fem stycken svarade ”svårt att koncentrera sig ibland” varav en av dem 
kommenterade ”många som pratar hela tiden”. En flicka menade att det beror på vilken 
lektion det är och valde att kryssa i de två första alternativen. En flicka kryssade i ”stökigt” 
med kommentaren: ”alla pratar högt och så kan man inte koncentrera sig”. 
 
Finska pojkar: Av de finska pojkarna svarade tre stycken ”lugnt och skönt”, fyra stycken 
svarade ”svårt att koncentrera sig ibland” och en svarade ”stökigt”. Ingen skrev någon 
kommentar. 
 
Svenska flickor: Två flickor svarade ”lugnt och skönt”, fem svarade ”svårt att koncentrera 
sig ibland” med motiveringar som ”beror på läraren och lektionen” och ”prat ibland”. En 
flicka uppgav att det är ”stökigt”.  
 
Svenska pojkar: Här svarade tre av de svenska pojkarna ”lugnt och skönt”, tretton stycken 
menade att det är ”svårt att koncentrera sig ibland” med motiveringar som ”mycket prat” och 
”pratigt ibland”. Två av pojkarna svarade ”stökigt”. 
 
Här var det blandade svar från alla olika grupper. Det kan peka på olika toleransnivå hos 
eleverna.  
 
 
4. Hur är respekten gentemot lärarna? 
 
Bra        Beror på vilken lärare det är       Dålig  
 
Finska flickor: Här svarade två av de finska flickorna ”bra” och övriga svarade ”beror på 
vilken lärare det är”. 
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Finska pojkar: En av pojkarna svarade ”bra”, sex stycken svarade ”beror på vilken lärare det 
är”. En av dem kommenterade ”vissa lärare använder sin auktoritet fel”. En pojke kryssade i 
”dålig”. 
 
Svenska flickor: Här svarade fem av flickorna ”bra” medan övriga tre svarade ”beror på 
vilken lärare det är”. 
 
Svenska pojkar: Hälften av pojkarna tycker att respekten gentemot lärarna är ”bra” medan 
sju av dem anser att det ”beror på vilken lärare det är”. En svarade ”dålig”. 
 
Av svaren kan man utläsa att flertalet av de svenska eleverna tycker att respekten gentemot 
lärarna är bra medan de allra flesta av de finska eleverna anser att det beror på läraren. 
 
 
5. Vågar du tala och framföra egna åsikter i klassrummet? 
 
Ja, inga problem          Ibland          Nej, det törs jag inte  
 
Finska flickor: Nio av de finska flickorna svarade ”ja, inga problem” medan en svarade ”nej, 
det törs jag inte” med motiveringen ”vill inte prata inför klassen”. 
 
Finska pojkar: Sex av pojkarna svarade ”ja, inga problem” medan de två övriga svarade 
”ibland”.  
 
Svenska flickor: Fem av flickorna svarade ”ja, inga problem” och övriga tre svarade 
”ibland”. Någon menade att ”det beror på vilken lärare det är” medan en annan flicka menade 
att ”en del elever tar över klassrummet, jag törs men kan inte”. 
 
Svenska pojkar: Samtliga pojkar utom en svarade ”ja, inga problem” en svarade ”nej, det 
törs jag inte”. 
 
Att tala inför klassen och framföra egna åsikter verkar inte vara något större problem i någon 
av klasserna. De svenska flickorna verkar något osäkrare än övriga som svarat. 
 
 
6. Tycker du att tjejer och killar behandlas lika av lärarna? 
 
Ja, ingen skillnad       Nej, killarna favoriseras         Nej, tjejerna favoriseras  
 
Finska flickor: Fem av flickorna svarade ”ja, ingen skillnad” en hade dock kommenterat 
”några lärare favoriserar pojkar medan några flickor”. De övriga fem flickorna svarade ”nej, 
tjejerna favoriseras” men där hade fyra av dem lagt till en kommentar om att vissa lärare 
favoriserar pojkarna. 
 
Finska pojkar: Här svarade endast en pojke ”ja, ingen skillnad” medan övriga svarade ”nej, 
tjejerna favoriseras”. Flera kommentarer gavs om att ”de flesta lärare favoriserar tjejerna”. 
 
Svenska flickor: Fem av flickorna svarade ”ja, ingen skillnad” medan två svarade ”nej, 
tjejerna favoriseras”, en av flickorna kommenterade ”killarna blir alltid anklagade för allt”. En 
flicka hade missat att besvara frågan. 
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Svenska pojkar: Åtta av de svenska pojkarna svarade ”ja, ingen skillnad” medan övriga tio 
svarade ”nej, tjejerna favoriseras”. Någon tillade ”av vissa lärare”. 
 
Flera av de finska och svenska eleverna anser att lärarna favoriserar flickor, speciellt de 
finska pojkarna anser att så är fallet. 
 
 
7. Vad anser du om betygsystemet? 
 
Bra som det är       Kan förbättras         Betyg borde avskaffas  
 
Finska flickor: Åtta av de finska flickorna ansåg att betygsystemet är bra som det är. Två 
stycken menade att det kan förbättras. En av dem lade till ”lärarna är elaka!”. 
 
Finska pojkar: Hälften av pojkarna svarade ”bra som det är” medan de övriga fyra menade 
att de ”kan förbättras”. Någon skrev att det kan förbättras ”med bättre vitsord”. 
 
Svenska flickor: Sju av flickorna tyckte att betygsystemet ”kan förbättras” med kommentarer 
som ”borde vara större betygskala”, ”finns för få betygsnivåer”, ”mer mellanbetyg mellan G, 
VG och MVG”. En flicka ansåg att ”betyg borde avskaffas” och menade att ”man blir otroligt 
pressad”. 
 
Svenska pojkar: Sex av pojkarna anser att betygsystemet är ”bra som det är”. Tio av dem 
svarade ”kan förbättras” med kommentarer som ”fler nivåer” och ”sifferbetygen var bättre”. 
Två anser att ”betyg bör avskaffas”. 
 
De finska eleverna är mer nöjda än de svenska med betygsystemet. Ingen av de svenska 
flickorna var nöjd med betygen så som de är utformade idag. 
 
 
8. Tycker du att det är lagom med läxor i skolan? 
 
Ja, bra som det är      Nej, för många       Nej, för lite  
 
Finska flickor: Här svarade åtta av de finska flickorna att ”ja, bra som det är” en av dem 
skrev ”fast för mycket prov under samma tidpunkt”. Två stycken kryssade i ”nej, för många” 
där en av dem uttryckte önskan: ”lite mindre läxor tack!” 
 
Finska pojkar: Sex av pojkarna svarade ”ja, bra som det är” en svarade ”nej, för många” och 
kommenterade det med: ”några lärare ger alltid många uppgifter”. En pojke svarade ”nej, för 
lite”.  
 
Svenska flickor: Två av flickorna svarade ”ja, bra som det är”, fem svarade ”nej, för många” 
och skrev bland annat ”man får alla läxor på en gång, borde sprida ut dom mer”, ”man måste 
få fritid” och ”hinner aldrig göra skolarbete på fritiden” En flicka svarade ”nej, för lite” och 
menade att ”vi har knappt några”. 
 
Svenska pojkar: Tretton av pojkarna svarade ”ja, bra som det är”. Övriga fem anser att det är 
”för många” läxor i skolan. 
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Flertalet av de finska eleverna är nöjda med antalet läxor så även de svenska pojkarna. De 
svenska flickorna är mindre nöjda och majoriteten anser att det är för mycket läxor i skolan. 
 
 
9. Tycker du att kraven i skolan är rimliga? 
 
Ja, lagom       Nej, skolan är för slapp       Nej, skolan har för höga krav  
 
Finska flickor: Nio av de finska flickorna svarade ”ja, lagom” två menade dock att lärarna 
kräver mer av flickorna än av pojkarna. En flicka svarade ”nej, skolan har för höga krav”. 
 
Finska pojkar: Sju av de finska pojkarna svarade ”ja, lagom” medan en kryssade i ”nej, 
skolan har för höga krav”.  
 
Svenska flickor: Samtliga flickor svarade ”ja, lagom” någon lade till ”det känns bra”. 
 
Svenska pojkar: Sexton av pojkarna svarade ”ja, lagom” medan två ansåg att ”skolan har för 
höga krav”. 
 
I stort sett verkar elever av båda nationaliteter tillfreds med de krav som skolan ställer på 
dem. 
 
 
10. Hur stort inflytande har eleverna på skolan/undervisningen? 
 
Stort, skolan lyssnar på oss elever      Visst inflytande på en del saker       Obefintligt  
 
Finska flickor: Här svarade samtliga av de finska flickorna ”visst inflytande på en del saker”. 
Någon menade att ”i vissa saker kunde man lyssna mera på”. 
 
Finska pojkar: En av pojkarna svarade ”stort, skolan lyssnar på oss elever”, fyra pojkar 
svarade ”visst inflytande på en del saker” där en kommenterade: ”men ändå känns det som 
eleverna har ingen inflytande i vad personalen gör”. Fyra stycken menade att elevernas 
inflytande är ”obefintligt”. 
 
Svenska flickor: Två av de svenska flickorna svarade ”stort, skolan lyssnar på oss elever”, 
fem stycken svarade ”visst inflytande på en del saker”. En flicka svarade ”obefintligt” med 
kommentaren ”allt är redan bestämt”. 
 
Svenska pojkar: Sju av pojkarna svarade ”stort, skolan lyssnar på oss” medan övriga elva 
menade att eleverna har ”visst inflytande på vissa saker”.  
 
Större andel av de svenska eleverna anser att de har inflytande på skolan jämfört med de 
finska eleverna. 
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11. Vilket ämne är intressantast/roligast? 

På denna och följande fråga uppgav några elever två eller flera ämnen. 

 
Finska flickor:  
Främmande språk: 5 
Samhällslära: 4 
Historia: 2 
Matematik: 2 
Fysik, kemi, biologi: 2 
Geografi: 1 
Idrott: 1 
Musik: 2 
Huslig ekonomi: 1 
 
Finska pojkar: 

 
Svenska flickor:  
Idrott och hälsa: 5 
Bild: 3 
SO: 2 
Spanska: 1 
Ekonomi: 1 
Svenska: 1 
 
Svenska pojkar: 
Idrott och hälsa: 17 
Musik: 1 
NO: 1 

Idrott: 3 
Fysik, kemi, biologi: 2  
Matematik: 2 
Historia: 1 
 
 
12. Vilket ämne är minst intressant/tråkigast? 
 
Finska flickor: 
Fysik, kemi, biologi: 6 
Matematik: 5 
Religion: 2 
Samhällslära: 1 
 
Finska pojkar: 
Matematik: 3 
Religion: 2 
Fysik, kemi, biologi: 2 
Elevhandledning: 2 
Modersmålet och litteratur: 1 
Det andra inhemska språket: 1 
 

Svenska flickor: 
Matematik: 5 
NO: 3 
Engelska: 1 
Tyska: 1 
SO: 1 
 
Svenska pojkar: 
Musik: 8 
Matematik: 4 
Bild: 3 
Teknik: 2 
NO: 1 
Tyska: 1 

 
 
13. Hur trivs du överlag i skolan? 
 
Mycket bra        Ganska bra          Inte så bra        Dåligt 
 
Finska flickor: Här svarade fem av de finska flickorna ”mycket bra”. Någon kommenterade: 
”någon gång lite trött på allting”. Fyra stycken svarade ”ganska bra” en av dem skrev: ”det 
beror på hur man orkar”. En av flickorna svarade ”dåligt” med kommentaren ”orkar inte vara 
i skolan”.  



 - 24 - 

 
Finska pojkar: En av pojkarna svarade ”mycket bra” medan övriga svarade ”ganska bra”. En 
menade att ”skolan vore bättre med bättre lärare”. 
 
Svenska flickor: Hälften av de svenska flickorna svarade ”mycket bra” medan öriga fyra 
svarade ”ganska bra”. 
 
Svenska pojkar: Tretton av pojkarna uppger att det trivs ”mycket bra i skolan” någon skriver 
att ”det är roligt” i skolan. Tre stycken trivs ”ganska bra” och två stycken trivs ”inte så bra”. 
 
De finska flickorna trivs bättre i skolan än de finska pojkarna. I den svenska klassen trivs 
större del av pojkarna bättre än flickorna. 
 
 
 
4.4 Sammanfattning enkät 

Det som slog mig när jag sammanställde enkäten var att eleverna svarat mer lika än olika. 

Elever i båda länder anser exempelvis att flickorna ofta favoriseras av lärarna och att kraven i 

skolan är rimliga.  Det går i några frågor att hitta större skillnader i svaren mellan könen än 

mellan nationaliteterna, till exempel om man tittar på mest och minst intressanta ämne.  

 

Enligt elevernas svar verkar de svenska lärarna bemötas med större respekt än de finska. 

  

Intressant är hur eleverna svarat angående läxorna. De flesta av de finska eleverna svarar att 

det är lagom mycket läxor trots att de har läxor varje dag. De svenska eleverna, i synnerhet 

flickorna anser att det är för mycket läxor och menar att de inkräktar på fritiden.  

 

Resonemanget om att finska lärares auktoritet eventuellt skulle hämma eleverna när det gäller 

att göra sina åsikter hörda i klassrummet framgår inte i denna undersökning, de finska 

eleverna tycks inte ha större problem att diskutera och tala inför klassen än de svenska 

eleverna. 

 

En stor skillnad som kan utläsas i enkäten ligger i elevernas åsikter om betygsystemet. Det är 

tydligt att de svenska eleverna är mer missnöjda med systemet än de finska eleverna och ett 

flertal vill ha en omfångsrikare betygsskala än den gällande. En annan fråga där svaren skiljer 

sig åt är den angående elevinflytandet på skolan 

 

Överlag verkar eleverna i de båda klasserna relativt nöjda med skolan. Att finska elever skulle 

trivas sämre i skolan än svenska är inget som framgår i den här undersökningen.  
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4.5 Intervju  

Här avser jag att redovisa intervjun jag genomförde med en finsk man (F) som gått i både 

svensk och finsk skola.  

 

I: Vilka år gick du i den finska respektive den svenska skolan? 

F: Finska skolan gick jag i ettan och tvåan och högstadiet. Trean till sexan och sen gymnasiet 

gick jag i Sverige. 

I: Du fick betyg från första klass i Finland, hur var det? 

F: Det funkade bra, eller, det var så det var bara, men det blev väsen hemma om man kom 

hem med dåliga. Personligen oroade jag mig inte speciellt mycket men jag minns att andra i 

klassen var väldigt tävlingsinriktade och det fanns säkert de som hade det jobbigt. 

I: Vad tyckte du först när du kom till den svenska skolan? 

F: Slappt! Det var mer lek. På lektionerna fick man rita, det tyckte jag var konstigt. Det var 

mycket kortare lektioner. Vissa dagar bara läste man och ritade. 

I: Vad tycker du skiljer sig mest mellan svenska och finska skolan? 

F: Det är nog lektionerna. I Finland är de mer ämnesinriktade. Har man matte fokuserar man 

bara på det. I Sverige tog jag med min iller till skolan en dag och alla, inklusive lärarna, 

tyckte det var roligt trots att det tog tid från flera lektioner den dan. I Finland hade jag fått en 

utskällning. 

I: Var fick du den bästa undervisningen? 

F: Svårt att säga, svårt att jämföra eftersom jag gick i olika stadier i Finland och Sverige. 

Men i Finland var det ju mycket mer seriöst. 

 I: Vart trivdes du bäst, i finska skolan eller den svenska? 

F: Helt klart i den svenska. Det var mer socialt, lättsammare stämning. Att gå till skolan var 

som att gå och fika. Man hade roligt och umgicks. Så var det på gymnasiet också. 

I: Var det höga krav i den finska skolan? 

F: Ja… eller egentligen hade jag väldigt lätt för mig i skolan men jag var busig så därför fick 

jag sämre betyg i ämnesbetygen trots att ordningsbetyget är separat och inte ska inverka. Jag 

var helt klart värd högre betyg om man såg till mina ämneskunskaper. 

I: Anser du att ordningsbetyg ska införas i svenska skolan? 

F: Absolut, det kan nog få bort mycket onödigt stök i klassrummen och även göra så att 

föräldrarna får större koll på hur deras barn sköter sig i skolan. Men det får inte missbrukas 

och inverka på ämnesbetygen eller avspegla personliga relationer gällande lärare-elev. 
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4. Sammanfattning intervju 

Av intervjun framgår tydligt att F upplevde den finska och den svenska skolan som mycket 

olika. Hans svar styrker påståenden om att den finska skolan är mer strikt och ämnesinriktad 

än den svenska och att skolkulturen i Finland och Sverige skiljer sig åt. I Finland anses 

kunskapsförmedlig vara det viktigaste i skolan medan man i Sverige prioriterar elevernas 

välmående. (www.fsl.se) Om man jämför med F:s svar verkar detta stämma då han anser att 

den svenska skolan är mer socialt inriktad medan den finska fokuserar mer på 

kunskapsinlärning. F menar att det är svårt att jämföra kvaliteten på undervisningen då han 

gick i olika stadier i de båda länderna. Han anser dock att den finska skolan var mer seriös och 

att den svenska mer lekbetonad. Man bör dock ha i åtanke att F inte gått högstadiet i Sverige 

och därför kanske felaktigt fått uppfattningen att den svenska skolan är mer lekinriktad än den 

finska. Ordningsbetyg är något han anser borde införas även i Sverige för att få mer ordning 

under lektionerna. Av egen erfarenhet tycker han dock att de måste ses över så att de inte 

missbrukas och inverkar på ämnesbetygen. F trivdes utan tvekan bäst i den svenska skolan, 

men det hade inget att göra med själva undervisningen utan mer de sociala faktorerna runt 

skolan. 
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5 Diskussion 

De yttre omständigheterna när det gäller den finska och den svenska skolan är relativt lika: 

obligatorisk grundskola i nio år där eleverna börjar vid sju års ålder. I Finland finns dock en 

tionde klass för elever som vill förbättra sina betyg. Detta anser jag borde finnas även i 

Sverige. Elever som inte har tillräckligt bra betyg för att komma in på önskat 

gymnasieprogram får här en chans att läsa upp sina betyg och därmed bli antagna till det de 

helst vill läsa. Det borde vara eftersträvansvärt att så många som möjligt ska få chansen att 

läsa sitt förstahandsval vad gäller gymnasieprogram. Självklart känns gymnasieutbildningen 

mer motiverad om man får läsa det man helst vill.  

 

Målen i den svenska och den finska grundskolan liknar varandra i mångt och mycket, 

skillnaden ligger snarare i hur de uppnås. I Sverige anser man att alla inte kan uppnå samma 

mål vid samma tidpunkt, undervisningen är individanpassad och eleverna får själva ta ett stort 

ansvar över sitt skolarbete. I Finland är det lärarens ansvar att se till att alla elever uppnår 

samma mål inom en viss tidsram. Den finska skolan har även ett gott stöd från föräldrarna 

som vanligtvis är mycket engagerade i sina barns skolarbete. I Sverige förlitar sig många 

föräldrar på att skolan står för elevernas utbildning och lämnar därmed över allt ansvar. I mina 

genomförda lärarintervjuer menar en av lärarna (R3) att just föräldrastödet ofta brister och att 

detta är beklagligt då stöd hemifrån är bland det viktigaste för elevernas förutsättningar att 

uppnå goda resultat i skolan. Resonemanget stöder påståendet om att finska föräldrars 

engagemang i sina barns skolarbete skulle påverka elevernas resultat positivt. Själv är jag 

övertygad om att detta har stor betydelse, inte bara vad gäller exempelvis hjälp vid läxläsning 

eller prov utan också föräldrarnas attityd till skolan. Om föräldrarna visar ointresse för barnets 

skolarbete signalerar detta att skolan är oviktig. Barn behöver uppmuntran och förståelse för 

att de lär sig för sin egen skull och inte för att ”fröken säger så”.  

 

Finska elever har tydligt formulerade krav på sig, halkar en elev efter märks det direkt och 

stödåtgärder sätts in omedelbart. I Finland har eleverna förutom skolplikt även läroplikt vilket 

innebär att man som elev är skyldig att utföra skolarbete, tillägna sig kunskaper, uppföra sig 

väl samt göra sina uppgifter punktligt. Detta tycker jag är en viktig punkt som svenska skolan 

borde ta efter. Eleverna får från början svart på vitt vad som gäller i skolan och vad som 

förväntas av dem. Den finska skolan har dessutom större kontroll på eleverna, exempelvis 

genom frekventa prov och koll på att eleverna gör sina läxor. Detta kan jämföras med den 
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svenska skolan där jag själv sett många elever ”sitta av tiden” på lektionerna utan att jobba 

och så gott som aldrig lämnat in en läxa. Detta till synes utan att någon tar tag i det hela vilket 

resulterar i att elevernas kunskapsglapp blir större och större till målen som ska uppnås.  

 

Jag anser att kunskapsfokuseringen i den finska skolan med tydliga krav och mål är en starkt 

bidragande orsak till de finska elevernas framgångar vid internationella prov typ PISA. I mina 

lärarintervjuer framgår det att flera av dem anser att det ställs för låga krav på svenska elever. 

Enligt en av lärarna (R3) är detta något som förändrats och förstärkts under de senaste åren. 

Varför har det blivit så? Jag tror att stora klasser och stressade lärare med för stor arbetsbörda 

kan vara en del av svaret på den frågan. Skolan har helt enkelt inte tillräckliga resurser för att 

hjälpa alla elever att uppnå resultat som kanske inte var några problem tidigare, därför sänks 

kraven. I Finland sätts speciallärare in för elever med svårigheter att uppnå målen, samtidigt 

finns övrig personal på skolorna som tar hand om mycket kringarbete i skolan – tidskrävande 

arbete som de svenska lärarna får utföra själva och som stjäl tid och energi från 

undervisningen. Finska lärare kan fokusera på det de i första hand är utbildade till, det vill 

säga kunskapsförmedling. 

 

I min enkätundersökning fick eleverna frågan om de var nöjda med betygsystemet. Det visade 

sig att flertalet av de svenska eleverna var missnöjda med hur det är utformat idag och flera av 

dem önskade större betygsskala. De finska eleverna tycktes relativt tillfreds med 

betygsystemet, det slog mig att ingen av dem som var missnöjda nämnde något om att de 

tyckte att betygen sätts in i för tidig ålder eller att ordningsbetygen bör tas bort. I Finland 

anses det som en självklarhet att ge eleverna omdömen från första klass och ifrågasätts inte av 

vare sig lärare, föräldrar eller elever. Det betraktas snarare som ett redskap när det gäller att 

ha uppsikt över vart eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Bland de svenska lärare som jag 

intervjuat går åsikterna isär angående betyg i lägre årskurser. Två av dem (R1 och R2) anser 

att betyg bör införas redan i år 3-4 medan den tredje av de intervjuade lärarna (R3) är starkt 

emot tidigareläggande av betygssättning och menar att det inte är rätt att betygsätta så små 

barn eftersom deras resultat påverkas av så mycket runt omkring. Bland annat är de väldigt 

beroende av stöd hemifrån vilket långt ifrån alla får. Personligen anser jag att betyg bör 

införas tidigare än det gör idag, dock inte så tidigt som år 3-4, men höstterminen i år åtta är 

alldeles för sent. Från och med att eleverna börjar högstadiet tycker jag att de ska få betyg. 

Detta för att de ska vänja sig vid betygsättningen och för att jag tror att det ökar till att 

eleverna tar skolan på större allvar. Dessutom har de längre tid på sig att jobba upp betygen 
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fram till slutbetyget. Finska elever har från början tydliga mål för att inte säga krav på sig när 

det gäller vad de ska uppnå. För mig är det självklart att detta påverkar resultaten i skolan. Om 

en svensk elev i klass 1-7 inte når alla mål i läroplanen händer egentligen inte så mycket om 

det inte handlar om väldigt stora brister, i Finland får eleven läsa in över sommaren vad man 

missat under skolåret. Detta borde vara en stark anledning för eleverna att sträva efter att 

uppnå målen.  

 

Samtliga av de tre lärare jag intervjuade anser att ordningsbetyg bör införas. Detta är jag även 

personligen för. Jag tror att ett införande av ordningsbetyg skulle få bort mycket stök och prat 

på lektionerna och på så vis bidra till ett bättre arbetsklimat där det är lättare att koncentrera 

sig, mer tid skulle kunna avsättas till de elever som behöver hjälp samt större fokusering på 

själva undervisningen. I förlängningen tror jag att detta skulle kunna ge eleverna förbättrade 

resultat. De svenska lärarna skulle liksom de finska kunna ägna sig mer åt 

kunskapsförmedling istället för att agera ordningsvakter som ofta är fallet idag och som jag 

själv upplevt. Jag inser dock att man inte kan lösa allt stök med ordningsbetyg, enligt 

elevernas svar i min enkätundersökning verkade svenska lärare bemötas med större respekt än 

de finska. Det är dock svårt att veta vad exempelvis ”respekt gentemot lärarna” betyder för en 

finsk elev och vad det betyder för en svensk då den finska och svenska skolan har helt olika 

krav på disciplin. Det samma kan gälla angående klassrumsmiljön, kanske uppfattas ett lugnt 

svenskt klassrum som stökigt av en finsk elev? Jag håller med lärare R3 som i min 

genomförda intervju menar att lärarnas befogenheter måste förtydligas för såväl lärare som 

elever. Jag upplever att det idag råder en stor osäkerhet bland framför allt lärare om vad som 

egentligen gäller. Svenska lärare har exempelvis rätt att utvisa en elev om denne stör 

lektionen, dock uppstår ett dilemma då skolan fortfarande har ansvar för eleven vilket blir 

problematiskt när eleven är utom uppsikt. Om eleven å andra sidan vägar lämna klassrummet 

finns egentligen inga tydliga direktiv vad läraren kan göra i denna situation. Finska lärare har 

en trygghet i att veta sina befogenheter som är detaljerat utformade i de centrala regelverken. 

 

En intressant aspekt är att de provresultat som exempelvis PISA redovisat inte säger något om 

elevernas sociala kompetenser. De svenska eleverna har en stor tilltro på sig själva och de 

flesta upplever i högre grad än tidigare att de har inflytande över det egna arbetet. I min enkät 

framgår det tydligt att de svenska eleverna anser att de kan påverka sin skolsituation i högre 

grad jämfört med vad de finska eleverna tycker. Här tycks det alltså stämma att den finska 

skolan är mer auktoritär och bestämmande än den svenska som kanske låter eleverna komma 
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till tals mer och ger dem lite friare tyglar. Arbetet i den svenska grundskolan präglas av 

mycket prat och aktivitet. Diskussioner och grupparbeten är vanligt förekommande på 

lektionerna. Svenska skolungdomar är överlag samarbetsvilliga och sociala, de har bra koll på 

olika företeelser ute i samhället och är medvetna konsumenter. Dessutom är de Europaledande 

vad gäller språkkunskaper i engelska. (www.hig.se) 

Detta tycker jag är värt att framhålla. I dagens samhälle räcker det oftast inte att endast besitta 

teoretiska kunskaper, många arbetsgivare värderar den sociala kompetensen lika högt. 

Engelska språket blir allt mer förekommande i vår vardag och goda engelskkunskaper allt 

viktigare. Jag ställer mig dock tveksam till om det verkligen är den svenska skolan som sett 

till att svenska barn och ungdomar är så bra på engelska. Min teori är att det faktum att vi i 

Sverige inte dubbar vare sig filmer eller andra engelskspråkiga tv-program samt att svenska 

barn och ungdomar använder engelskspråkiga datorprogram och Internet i så pass hög 

utsträckning är en minst lika stor anledning till deras goda engelskkunskaper.  

 

Som tidigare nämnts i arbetet har Sverige och Finland skilda skolkulturer. I Sverige fokuseras 

mer på elevernas välmående medan man i Finland lägger tonvikten på kunskapsinlärning. 

Detta tycker jag tydliggörs i min tidigare redovisade intervju med en finsk man (F) som gått i 

både finsk och svensk skola. Enligt F var skillnaden mellan den finska och den svenska 

skolan stor, inte bara från det att han kom från svenska mellanstadiet till högstadiet i Finland 

utan även från lågstadiet i Finland till mellanstadiet i Sverige. Han menar att han uppfattade 

den svenska skolan som slapp men trivdes å andra sidan mycket bättre här än i den finska 

skolan. Sverige är ett av de länder i Europa där eleverna trivs bäst i skolan, i Finland är 

däremot trivseln i skolan låg. Viktigt att uppmärksamma är dock att majoriteten av eleverna 

som deltog i min enkätundersökning sade sig trivas bra i skolan, man kan alltså inte dra 

slutsatsen att alla finska elever trivs dåligt i skolan. Det är ändå intressant att F som gått i både 

svensk och finsk skola trivdes så pass mycket bättre i den svenska skolan. Jag tror att det han 

tar upp i intervjun kan ha mycket med det att göra. Den svenska skolan har lägre krav, är 

mindre disciplinär, mer lekbetonad (i de lägre årskurserna) och mer socialt inriktad än den 

finska. Vilken elev skulle inte säga sig trivas bättre i en sådan skola? Det är ju trots allt barn 

och ungdomar det handlar om. Frågan är om det är en sådan skola vi ska sträva efter. 

Självklart är det viktigt att ska eleverna trivas i skolan och visst lär man sig mycket om man 

tycker att det är roligt men enligt mig får det inte gå ut över kvaliteten på undervisningen 

vilket jag tror att det i många fall gör. En rolig skola som man trivs i får inte vara lika med en 
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slapp skola helt utan krav. Det går inte att bortse ifrån att eleverna faktiskt är där för att lära 

för livet och att det är vi lärare som ansvarar för att de ska få den utbildning de behöver.  

 

Efter att ha studerat skolsystemen i Sverige och Finland har jag insett att det är omöjligt att 

införa ett skolsystem som passar alla och som alla är nöjda med. Själv tycker jag att en 

blandning av det svenska och det finska skolsystemet vore det optimala. Jag är exempelvis 

personligen för ett införande av ordningsbetyg i den svenska skolan. Att finska elever har 

högre krav på sig i skolan än svenska elever tycker jag framgår på ett tydligt sätt i arbetet. De 

finska elever som deltog i min enkätundersökning tyckte dock inte att kraven är för höga. I 

min enkät framgår också att de svenska eleverna och i synnerhet de svenska flickorna anser 

att de har för mycket läxor medan majoriteten av de finska eleverna menar att det är lagom. 

Här verkar synen på skolarbete utanför skolan skilja sig. Kanske är finska elever beredda att 

lägga ner mer tid på sina studier än de svenska eleverna är? Jag anser att kraven skulle kunna 

höjas på eleverna i den svenska skolan och att det i slutändan skulle gynna dem. Rapporter om 

att finska elever trivs dåligt i skolan på grund av för höga krav måste dock tas på allvar. Att 

skolan inte kan var rolig jämt och att den ibland inkräktar på elevernas fritid anser inte jag 

vara av ondo, däremot får självklart inte skolan ställa så höga krav på eleverna att det 

påverkar deras psykiska hälsa och att de inte hinner med något annat. Drömmen vore en skola 

där lärarna har tid och resurser att hjälpa alla elever att nå målen, där undervisning och lek 

inte utesluter varandra och där både lärare och elever trivs och respekterar varandra. 
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