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Kryssboxarnas tyranni – ett enkätexempel 
 
Som man frågar får man svar. Det är en gammal sanning när det gäller enkäter. Det man inte 
frågar om får man inte fram något om. Som lätt inses erbjuder detta stora möjligheter vad gäller 
att påverka enkätresultat eller åtminstone undvika att vissa frågor blir belysta. 
 
Undviker debatt 
I Hällefors kommun har bildningsförvaltningen gett i uppdrag till en konsult att för rejält arvode 
"utvärdera nuvarande organisation med årskurs 6 elever placerade på Klockarhagsskolan". 
Syftet var att använda resultatet som underlag för politiska beslut bl.a. rörande frågan om elever i 
Grythyttan och Hjulsjö skall gå sin årskurs 6 i Hällefors. Enkäten lades på bildningsnämndens 
bord i samband med beslutet den 16 april och ledamöterna gavs tio minuter för genomläsning 
(själv klarade jag som närvarande inte ens av att läsa halva översiktligt på denna tid, men det är 
inget ovanligt att politiska beslutsunderlag hanteras på detta manipulativa sätt) innan beslutet 
efter några korta deklarationer från partierna snabbt klubbades, inte en särskilt 
förtroendeingivande beslutsprocess. Att plötsligt slänga papper på bordet och begära beslut utan 
att partiföreträdare ens hunnit samråda inom sina partier har i många år varit ett återkommande 
inslag i denna kommuns styrprocesser.  
 
Undviker frågor 
Jag tänker här rikta viss kritik mot enkäten och därmed mot resultatbilden. 
Enkäten har tydligen inte styrts av några tydliga frågeställningar utöver det allmänna syftet och 
de konkreta enkätfrågorna "har konstruerats utifrån de frågeområden som en personalgrupp vid 
Klockarhagsskolan haft i uppdrag att utarbeta". 
 
Varför enkäten skulle utgå från just ett personalperspektiv förklaras inte. 
Det hade varit minst lika relevant att föräldrar och elever fått föra in "frågeområden" i enkäten. 
Personalens perspektiv bör för övrigt ha varit bäst känt för skolledningen även utan enkät.  
 
Olika frågor har tillställts elever, föräldrar och personal i årskurs 6 och 9 under mars-april 2002. 
Det förklaras inte varför elever och personal fått besvara endast torftiga kryssboxfrågor, där 
enkätkonstruktören bestämt både frågor och svarsalternativ - inga möjligheter till öppna svar 
finns här. 
 
Personal har däremot fått vissa frågor där de kunnat svara fritt med motiveringar, för- och 
nackdelar och förslag. Denna skillnad säger en del om vilken nedvärderande syn man haft på 
elevers och föräldrars deltagande i utvärderingen. I enkäten har man lyckats undvika att ta upp en 
mängd viktiga frågor. Frågan om mängden av inställda lektioner som väckt så mycket kritik tas 
inte alls upp med någon av svarandegrupperna. 
 
Kryssbox-tyranni 
Annat som inte tas upp är till exempel vikarieproblemen, den massiva otydligheten i 
informationen från skolan till eleverna, undervisningens innehåll, pedagogik och kvalitet, läxor, 
prov, att saker försvinner samt störningar under pågående lektioner. 
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Konkreta händelser ges genom frågornas utformning ingen chans att framkomma - det är 
kryssboxarnas tyranni i denna utvärdering. Vad har eleverna fått frågor om? Ja, det finns ett 
flertal kryssboxfrågor om hur eleverna "trivs" och "känt" och "upplevt". Men eleverna hade 
mycket mer än så att anföra, vilket fick stanna hos dem. 
 
De vaga frågorna kan ha ett visst intresse, speciellt frågan om mobbning med dess allvarliga 
resultat (mer mobbning från lärare än från elever), men några skrivbordskonstruktioner kunde 
utan tvekan ha ersatts med viktigare frågor. 
 
I frågorna till föräldrarna framkommer stora brister i föräldrarnas förtroende för skolledning och 
personal, men genom enkätens utformning utan fria svarsmöjligheter framkommer inget om vad 
det konkret rör sig om. Jag vet som berörd förälder att det finns heta frågor här, till exempel 
skolledningens obstinata underlåtenhet att träffa föräldrarna i vår klass i frågan om inställda 
lektioner och oviljan sedan år tillbaka att redovisa art och omfattning av sådant lektionsbortfall 
(antagligen för att det är pinsamt stort) och ge ersättningsundervisning. 
 
Uppgifter från mitt eget barn ger mycket mer information än enkätresultaten om både det ena 
och det andra, vilket säger mycket om bristen på skärpa i enkäten. 
 
Viljan saknas 
Slutsatsen är ofrånkomlig att enkäten konstruerats och genomförts på sådant sätt att en hel del 
som borde framkommit vid en utvärdering inte har getts möjlighet att framkomma - arten och 
inriktningen av frågorna är avgörande. Föräldrar och barn har inte fått tillföra frågeområden. Att 
enkätutföraren låter sig partiskt påverkas av en av tre intressegrupper vid utformningen ger 
naturligtvis inte god objektivitet/allsidighet. Än en gång kan konstateras att som man frågar får 
man svar. 
 
Om man verkligen vill göra något konstruktivt åt den rådande problemsituationen på 
Klockarhagsskolan måste de konkreta frågorna upp till diskussion och diskuteras ingående även 
med elever och föräldrar. Hittills har den viljan saknats från skolledningen och det är en allvarlig 
situation för våra barn. Det är inte bara personal och politisk nämnd som bör hantera denna 
diskussion. Föräldrar och elever har mycken inblick i vad som händer. Enkäthistorien visar här 
hur en enkät kan användas som stöd i undvikande- och förnekandeprocesser.  
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