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1. Bakgrund 

 

Jag närmar mig nu slutet av min utbildning till 4-9-lärare med inriktning SO-ämnen. Under 

denna utbildning har jag praktiserat sammanlagt 10 veckor på mellanstadiet och 9 veckor på 

högstadiet. Något jag då börjat fundera på är att det ser ut att skilja sig väldigt mycket på att 

vara elev på mellanstadiet och att vara elev på högstadiet. När eleven slutar vårterminen i år 

sex för att 9 – 10 veckor senare börja höstterminen i år sju, ser skolvardagen väldigt 

annorlunda ut. Som förälder till tre barn, varav två nu även slutat gymnasiet, är detta något 

man anat. Men som lärarstuderande blir det mycket mer tydligt. 

När jag i termin två praktiserade i år 8, lade jag särskilt märke till något som kallades e.a-tid. 

Förkortningen stod för eget arbete. Under e.a-tid var det meningen att eleven själv skulle 

arbeta med det som var mest angeläget för just den enskilda eleven. Meningen var att det 

skulle finnas handledare med under denna tid, men så var oftast inte fallet. För de allra flesta 

elever verkade det ändå fungera bra, men det fanns en ”klick” elever som verkade allmänt 

uttråkade. De var ju visserligen där, men de uträttade inget arbete. De vägde på stolar, tuggade 

tuggummi, kastade små papperstussar på övriga elever, lekte med sina kepsar och var allmänt 

störande. Jag bestämde mig för att höra närmare med dem vad de egentligen var där för och 

vad de behövde arbeta med. Till svar fick jag att de behövde arbeta med ”allt” och därför var 

det ingen idé att göra något alls.  

 

Min fundering blev då om dessa elever fick den handledning, stöd och strukturering som de 

behövde för att klara arbetet, eller hade det helt enkelt förutsatts att man med ”eget ansvar” 

skulle klara ett sådant arbetssätt på högstadiet? På de mellanstadieskolor jag gjort min praktik, 

har man i de flesta fall och i de flesta ämnen, arbetat efter en ”egen plan” där man tillsammans 

med läraren gjort upp mål eller beting för sitt arbete. Oftast i något sånär individuell takt. Jag 

har dessutom tidigare arbetat i en s.k. F-1-2:a, där vi i personalen medvetet arbetade för att 

elevernas uppgifter och arbeten skulle anpassas till deras mognad och inte efter deras ålder.  

När man läser mål och riktlinjer i LPO-94 gäller samma för hela grundskolan, det förutsätts 

att grundskolan ser liknande ut från år 1 till år 9. Men gör den det? Pedagogiska grepp som är 

aktuella nu är att man skall se till individen, utgå från individens möjligheter och sätt att lära, 

att lärandet är en process där problembaserat lärande är att föredra. Fungerar detta lika bra 
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över alla stadier på grundskolan? Vilka faktorer är det som påverkar högstadiets utformning? 

Detta är några av de frågor som har dykt upp under min utbildningstid och som jag såg som 

intressanta, när det blev tid att välja ämne till examensarbetet.  

 

 

 

Inledning 

 

I Läroplanen för det Obligatoriska skolväsendet, LPO-94, skriver skolverket att 

”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. Om vi tittar på hur 

tillämpningen av LPO-94 ser ut i den traditionella skolan så är förmodligen den generella 

uppfattningen av detta att möta eleven på dess nivå; att möta eleven där den befinner sig i 

utvecklingen, anpassa materialet efter elevens kunskaper och låta eleven arbeta i sin 

arbetstakt. På många låg- och mellanstadieskolor har man också använt sig av 

åldersintegrering för att underlätta tillämpningen av individualiseringen. Detta genom att låta 

elever i olika åldrar, t.ex. 6-7-8-åringar, gå i samma klass och då ta större hänsyn till deras 

mognad än ålder vid undervisningen. De flesta av landets högstadieskolor däremot ser till sin 

utformning och organisation inte ut på samma sätt som låg- och mellanstadieskolorna. Även 

om enskilda lärare arbetar för att följa LPO:s föreskrifter om anpassad undervisning finns 

många faktorer som försvårar det arbetet. Förhållningssätt och attityder hos lärare är en av 

dessa faktorer. Ofta handlar det då om ämnet kontra omsorg om eleven. Förre folkskolläraren 

och numera pedagogikprofessor Gunilla Westin – Lindgren säger sig ofta av lärarkandidater 

fått frågan om de som lärare skall inta rollen som kunskapsförmedlare eller elevvårdare. 

Bakom den frågan ligger en missuppfattning enligt Gunilla Westin – Lindgren, att vård och 

omsorg om eleven inte skulle vara pedagogik. (Westin – Lindgren 1989). Dessa olika synsätt 

kanske blir särskilt tydliga på högstadiet och kan också förklaras med olika 

utbildningstraditioner inom läraryrket. (Hartman 1999) Andra faktorer som styr utformningen 

av högstadiet är organisationen: schemaläggning både av lokaler, elever och lärare. Timplaner 

och betygssättning likaså. Detta är enligt Steinbeck rester från de tidigare jordbruks- och 

industrisamhällena och har egentligen inget att göra i vårt s.k. IT- och kunskapssamhälle. 

(Steinbeck 1998). Landets högstadieskolor har oftast ett större elevantal än låg- och 

mellanstadieskolorna. Det betyder att klasserna är stora, med den påföljd att en 

högstadielärare har ett stort arbete framför sig när det gäller att individanpassa. Frågan är om 
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det överhuvudtaget är möjligt i en elevgrupp om 30 – 35 elever. Följden blir lätt att läraren ser 

en grupp elever och inte individerna.  
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1. Syfte 

 

Syftet med mitt arbete är att försöka tydliggöra hur ”högstadiet” egentligen ser ut. Genom att 

titta på några av de faktorer som sätter ramarna för högstadiets utformning vill jag undersöka 

om skolvardagen på högstadiet skiljer sig från låg- och mellanstadiets.  

Mitt arbete skall dessutom försöka visa hur eleverna själva upplever sin skolvardag. 

 

2. Problemformulering 

 

1. Några olika faktorer som styr och påverkar högstadiets utformning? 

2. Hur upplever eleverna högstadiet jämfört med de lägre årskurserna? 
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3. Litteraturdel 

 

I mitt arbete har jag använt mig av litteratur för att söka svar på vad som styr utformningen av 

högstadiet. De böcker jag använt mig mest av är Sven G Hartman (biträdande professor i 

pedagogik) ”Lärares kunskap”, John M Steinberg (fil.dr.) ”Låt skolan dö – länge leve 

lärandet” och Bengt-Erik Andersson (professor i utvecklingspsykologi) ”Spräng skolan”.  Jag 

har genom en enkätundersökning av alternativkaraktär försökt få svar på hur eleverna 

upplever högstadiesituationen. För att belysa enkäten gjorde jag därefter intervjuer med tre 

elever. Till det arbetet har jag använt mig av Judith Bell ”Introduktion till 

Forskningsmetodik”.  

 

Jag har kunnat konstatera att det är svårt att hitta litteratur som tar upp detta ämne. Väldigt 

liten forskning har gjorts på hur eleverna själva upplever sin skolsituation. En brist i denna 

litteraturstudie är att mycket av den litteratur jag använt bygger på författarens åsikter i ämnet 

och det kan vara svårt att avgöra om den är saklig. Däremot väcker den många tankar och 

frågor.  

 

 

Litteraturgenomgång: 

 

4.1 Lärarattityder 

 

Omsorg kontra undervisning 

 

Sedan några år tillbaka har man i Sverige erbjudit skolstart från sex års ålder. Många 

kommuner har valt att integrera sexårsverksamheten med grundskolan, samtidigt som 

skolbarnsomsorgen (fritidshem) ofta har lagts under samma tak som skolverksamheten. Detta 

har inneburit att barnomsorgspersonal och lärare börjat arbeta tillsammans. På många skolor 

har det då visat sig att dessa två yrkeskategorier har olika syn på omsorg av eleven och vad 

det innebär att undervisa. Orsaken till detta finner man antagligen i de olika 

utbildningstraditionerna. 

Om man ser till barnomsorgen historiskt så har förskoleverksamheten sitt ursprung i de 

barnkrubbor som i slutet av 1800-talet inrättades i en del städer. Detta för att industriarbetande 
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kvinnor skulle få barntillsynen ordnad. Tankar dök snart upp om att det utöver tillsyn och ett 

mål mat om dagen behövdes pedagogisk stimulans för att barnen skulle få en god utveckling. 

Dessa tankar ledde i sin tur till att det runt sekelskiftet startades förskollärarutbildningar på 

några ställen i landet, som t ex Fröbelseminariet i Norrköping.  Det var kvinnor med 

engagemang för barn och sociala frågor som ledde arbetet på utbildningsplatserna. Man var 

både politiskt och religiöst fristående och hade då, till skillnad från lärarutbildningarna, inte 

kyrkan som huvudman. (Hartman 1995) 

 

Det grundläggande i förskollärarutbildningen har alltid varit kunskaper om barn. De första 

årtiondena hämtades den viktigaste inspirationen från F. Fröbel och hans efterföljare.  På 

1930-talet intog förskollärarutbildningarna ett mer barnpsykologiskt grundat förhållningssätt 

och även aktivitetspedagogiken nådde dit. 1962 förstatligades utbildningen. 

Under 1960-talet kompletterades barnomsorgen med fritidshemmen. Skolbarnsomsorgen blev 

ett led i den utbyggda omsorgsverksamheten, huvudman var den sociala sektorn, inte skolan. 

Fritidspedagogsutbildningar startades i landet vid denna tid.(i.bid) 

 

En nyckelfråga inom barnomsorgen har alltid varit avvägningen mellan omsorg och 

pedagogik. Vilken är egentligen förskollärarens huvuduppgift; att svara för barntillsynen eller 

att undervisa? Är det att finna en tillämpning mellan de två uppgifterna?  

Det var behovet av barntillsyn som var det som ursprungligen gav upphov till de s.k. 

barnträdgårdarna, men vid förskollärarutbildningarna har man hävdat att den pedagogiska 

uppgiften är minst lika viktig. Kan man ägna sig åt barntillsyn utan att lära barnen något och 

kan man undervisa barn utan att ha omsorg om dem? ( i.bid)  

Det är dessa frågor som blivit tydliga och konkreta när barnomsorgspersonal och lärare nu 

börjat arbeta tillsammans.  

 

Men är det bara mellan de två yrkeskategorierna barnomsorgspersonal och lärare man kan ana 

olika synsätt? Finns inte detta även inom lärarkåren? Är inte av tradition högstadielärare mer 

inriktade på att undervisa i ”sitt” ämne än att se till omsorgen om eleven? På låg- och 

mellanstadiet är man oftast klasslärare, inte ämneslärare. Faller det sig mer naturligt att se till 

omsorg om eleven när man är klasslärare? Kanske kan man finna svar på de olika 

förhållningssätten genom att se på de olika utbildningstraditionerna inom läraryrket och att 

undersöka vilka faktorer som styr utformningen av högstadiet. 
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4.2 Universitetstraditionen 

 

Om vi börjar med att titta på universitetstraditionen, så är det universiteten som står för den 

formella utbildningen. De har de äldsta anorna i utbildningsväsendet med rötterna i det 

medeltida Europa. (i.bid) 

 

Den undervisning som dominerade på universiteten ända fram till 1800-talets hälft gick ut på 

att föra vidare, att tradera, den kunskap som universiteten förvaltade. Kunskapen sågs som i 

huvudsak given en gång för alla. Den var omfattande och krävde vidare studier, men den 

ingick så att säga i ett slutet system. Att tillägna sig denna kunskapsmassa krävde hårt plugg 

och många utantillkunskaper där föreläsning var den klara undervisningsformen. (i.bid) 

 

I och med att forskningen mot slutet av 1800-talet tog fart och infogades i universitetets 

verksamhet ökade också den samlade kunskapsmassan som universiteten skulle förvalta. 

Utöver att tradera vidare den etablerade kunskapen skulle utbildningen också omfatta 

forskningens senaste rön. Man strävade efter ämnesspecialisering och forskningsanknytning. 

(i.bid) 

 

Någon egentlig lärarutbildning förekom inte inom universitetstraditionen förrän slutet av 

1800-talet. Det första ”pedagogiska” inslaget för blivande läroverkslärare kom 1878 års 

läroverksstadga. Den krävde ettårs praktik, ett s.k. provår, och ett undervisningsprov före 

anställning. Fram till dess hade bara lärdomsmeriter och tjänsteår gällt som befordringsgrund. 

Så småningom tillkom ”obligatoriska kursen”. Den omfattade 40 föreläsningstimmar under en 

termin; där behandlades psykologi och pedagogikens teori och historia. Detta skulle tjäna som 

teoretisk förberedelse till provårstjänstgöringen.  

 

Vad bör en lärare kunna? Den frågan har inte alltid ansetts vara relevant inom universitets 

traditionen. Huvuduppgiften var att bilda studenter inte att utbilda lärare. En person med god 

bildning ansågs dock i regel också vara en god lärare. Lärdomen har alltid stått högt i kurs vid 

universiteten. Den tillmättes ett egenvärde, oavsett eventuell samhällsnytta, men den sågs 

också som en förutsättning för fortsatt vetenskap, dvs. för vinnandet av ny kunskap. Om det 

var till nytta för den blivande läraren och hans yrkesutövning spelade mindre roll. 
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Kungsvägen till lärdomen var den enskildes fria studier, ett hårt och långvarigt studiearbete, 

där det ena fick leda till det andra, fjärran från centralreglerade studiegångar. (i.bid) 

 

Under senare delen av 1800-talet utvecklades två parallella utbildningssystem; å ena sidan 

universiteten med sin traditionellt givna inriktning; å andra sidan olika utbildningsanstalter 

med högre grad av yrkesinriktad utbildning. 

Det parallella högskolesystemet medförde att man fick en organisatorisk åtskillnad mellan 

utbildningsideal. På detta sätt drogs gränser mellan bildning och utbildning, mellan ren och 

tillämpad kunskap, mellan teori och praktik, mellan grundforskning och utvecklingsarbete, 

eller om man så vill mellan kunskapsproduktion och kunskaps reproduktion. Det är denna 

historiskt förankrade tudelning av den högre utbildningen som man i Sverige försökt upphäva 

genom 1960- och 70-talens universitets och högskolereformer. Dessa reformer kan till en del  

ses som en drastisk återförening av de bildnings- och grundforskningsinriktade och de 

tillämpnings- och yrkesinriktade utbildningsformerna till en enda gemensam 

utbildningsorganisation. En långt ifrån smärtfri process. Man har byggt in historiskt givna 

motsättningar mellan olika utbildningsideologier och intressen, i ett och samma 

utbildningssystem. (i.bid) 

 

4.3 Seminarietraditionen. 

 

Skolpliktens införande i mitten av 1800-talet var en principiellt viktig händelse. Den innebar 

att uppgiften att undervisa barn professionaliserades. Folkskolläraren gjorde entre som en av 

huvudrollsinnehavarna i det svenska kulturbygget. Folkskolorna kom av flera skäl att helt 

genomsyra seminariernas verksamhet. Svenska kyrkan var huvudman för både seminarierna 

och folkskolan. De blivande folkskollärarna hade samma kunskapskrav på seminarierna som 

de som var på folkskolorna. Det var bara det att de blivande lärarna skulle nöta in sina 

kunskaper ännu lite djupare och dessutom förena sina kunskaper med färdigheten att bemästra 

stora barnhopar och förmedla den fasta kunskapsarsenalen till dem. (i.bid) 

 

 

Seminarieutbildningen varade i genomsnitt 8-9 månader och ägnades åt att lära in de mest 

elementära skolkunskaperna och att ge seminaristerna praktisk erfarenhet genom att låta dem 

själva tjänstgöra som monitörer. En monitör biträdde läraren med handledning av eleverna. 

Under 1860-talet ändrades seminariernas arbetssätt radikalt. I samband med reformen ökade 
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den statliga styrningen av lärarutbildningen. Man reglerade utbildningens innehåll och gav 

den en delvis ny inriktning i och med att man övergav växelundervisningssystemet - en metod 

där eleverna var indelade i smågrupper och undervisades av duktigare elever, medan läraren 

hade en övervakande funktion. (ursprungligen från England, Lancaster- och 

Bellancasterskolorna) Man ökade dessutom antalet lärare vid varje seminarium. Utbildningen 

blev treårig, för att 1877 utökas med ytterligare ett år. På detta sätt blev seminarietraditionen 

fast förankrad i landet.1914 års seminariestadga styrde utbildningen bort från drillmässig 

utantilläsning och katekesrabblande. Istället sökte man sig fram mot nya arbetsformer färgade 

av samtidens progressiva pedagogik. Också inträdeskraven ökade. Med 1937 års stadga 

krävdes realexamen för antagning till seminariet. (i.bid) 

 

I och med 1914 och 1937 års seminariestadgor kan man säga att ett nytt synsätt började göra 

sig gällande i de tidigare tämligen konservativa seminarierna. Man strävade efter att sätta 

barnet i centrum, med de särskilda psykologiska och pedagogiska kunskapskrav som detta 

medförde för de blivande lärarna. Man eftersträvade en levande och verklighetsnära 

utbildning, där man hade möjlighet att ”lära genom att göra” i flera avseenden. (i.bid) 

 

Den tidiga seminarietraditionen kan sägas byggas på principen om modellinlärning eller en 

mästare – lärling - relation. Seminaristerna blev själva undervisade så som de förväntades 

undervisa sina framtida elever och de fick i övningar visa att de kunde efterlikna sina lärares 

undervisningsstil. Det var folkskolans behov som styrde utbildningen, inte seminariets eller de 

studerandes. (i.bid) 

 

Om man sammanfattar seminarietraditionen säger den att de tidiga seminariernas pedagogiska 

framtoning präglas av en konservativ samhällssyn och en auktoritär människosyn, bägge med 

kyrkliga förtecken. Olika former av politisk och religiös liberalism motarbetades. I detta 

avseende förelåg det knappast några motsättningar mellan seminariet och universitetet, även 

om åsiktsfriheten kunde vara något större vid universiteten. Det var en statisk kunskapssyn 

som dominerade verksamheten. Den kunskap som förmedlades tycktes vara given en gång för 

alla. Utbildningen var yrkesinriktad, den kommande lärargärningen stod i fokus, folkskolan 

och kyrkan var riktningsgivande, inte vetenskapen. I takt med att man planerade för skolans 

utveckling utvecklades även seminarierna. Detta ledde till en ökad öppenhet för frågor om 

relationen mellan skola och samhälle, mellan lärarutbildning och samhällsutveckling och 

mellan lärare och elev. Nya undervisningsmetoder krävde förbättrade kunskaper om barn. 
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Denna utveckling skapade en seminariekultur som hade avskaffandet av seminarierna och 

upprättandet av lärarhögskolor som sin logiska konsekvens. Vad bör en lärare kunna? – den 

frågan har alltså besvarats på olika sätt inom seminarietraditionen. Tidigt var det att vara 

drillad i starkt begränsat lärostoft och fasta metoder att förmedla det. Senare tillkom krav på 

pedagogiska kunskaper, en bit in på 1900-talet uppstod ett lärarideal som krävde bred 

allmänbildning inom en rad olika ämnesområden. Också ett flyktigt besök i lärarutbildningens 

historia ger anledning att ställa frågor inför dagens utbildning. Ett och annat tycker man sig 

känna igen; en detaljplanerad och centralstyrd utbildning med siktet inställt på skolan och den 

kommande lärarrollen. Undervisningstätheten är hög och ger lite utrymme för individuella 

och fördjupade studier. Modellinlärning där skolan är normen, inte högskolan eller 

universitetet. Man lär för skolan och för läraruppgiften, inte för livet som bildad vuxen. Så var 

det en gång. Är det så fortfarande? (i.bid) 

När man talar om seminarietraditionen bör också den sociala bakgrunden tas med i bilden. 

Folkskollärarna kom i allmänhet från små förhållanden och deras utbildning ledde till ett yrke 

som inte var så särskilt välsett. Deras överordnade var däremot i allmänhet ämbetsmän, oftast 

kyrkliga, med traditionella universitetsutbildningar. Här förelåg en klar intressemotsättning, 

som också den kunde sägas vara en motsättning mellan seminariets och 

läroverkets/universitetets traditioner. (i.bid) 

 

4.4 Sammanhållen grundskollärarutbildning 

 

Flera av de förändringar som kom att genomföras i svensk lärarutbildning har ursprungligen 

drivits som fackliga krav från folkskollärarnas sida. Under viktiga reformskeden hade de sitt 

eget folk i beslutande ställning. Till saken hör att läroverkslärarnas intresseorganisationer 

vanligen motsatte sig dessa krav. Detta hör också till bilden, när man ska bedöma 

förutsättningarna för att väva samman olika utbildningstraditioner med varandra i en 

sammanhållen grundskollärarutbildning. Traditionerna har inte bara bestått i olika 

professionella profiler, de har också sin grund i sociala och fackliga intressemotsättningar. Så 

småningom restes kraven på att göra utbildningen mer högskolemässig och förlägga den till 

universiteten. En förändrad seminarieutbildning sågs som en väg både att förändra 

folkskolläraryrkets sociala position och att höja kvalitén på folkskolans undervisning.(i.bid) 
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Grovt kan man säga att skillnaden på utbildningen inom akademi- och seminarietraditionen är 

att akademiutbildningen är inriktad på ämnesstudier och har låg tillämpningsgrad, medan 

seminarieutbildningen är inriktad på yrkesförberedande studier och har hög tillämpningsgrad. 

 

 

4.5 Efterkrigstidens reformer 

 

Alla de nämnda lärarutbildningar inryms idag i samma högskoleorganisation. Reformerna av 

såväl grundskolan som gymnasieskolan och högskolan har präglats av ett utbildningspolitiskt 

program som har demokrati som ett genomgående honnörsbegrepp. Denna strävan uttrycktes 

klart av 1946 års skolkommission, som i skuggan av andra världskriget ville bygga upp en ny 

skola, som genom en demokratisk fostran skulle förebygga ett återupprepande av 30 – talets 

politiska utveckling. Demokratin skulle genomsyra både skolans inre arbete och dess 

uppbyggnad. 

”demokratin bygger på alla medborgares fria samverkan. En sådan samverkan måste i sin tur 

bygga på fria personligheter. Skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska människor.” 

SOU 1948:27, s. 3  (i.bid) 

 

Ytterligare ett genomgående kännetecken för skolreformerna har varit att de inneburit någon 

form av sammanslagning av redan existerande, mer eller mindre parallella skolformer. Den 

kunskapssyn som präglar 1946 års skolkommission har också färgat högskolereformens 

förslag om en forskningsanknuten utbildning. Några viktiga drag i denna kunskapssyn känner 

vi igen från den progressiva traditionen. De skulle förenklat kunna sammanfattas så här: 

 

- praktisk och yrkesinriktad kunskap är lika värdefull som teoretisk kunskap av mer 

abstrakt natur. 

 

- praktisk och yrkesinriktad kunskap har sin egen teori. Praktiken kan följaktligen ges 

en vetenskaplig underbyggnad genom forsknings- och utvecklingsarbete. 

 

- vetenskapernas expanderande kunskapsmassa kan erbjuda lösningar på praktiska 

problem i samtiden. 
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Som en följd av kopplingen mellan praktik och teori, mellan yrkesverksamhet, lokalt 

utvecklingsarbete och vetenskaplig bas för pedagogiken föreslog kommissionen (1948) ett 

nära samarbete mellan lärarutbildning och universitet. (i.bid) 

 

 

När de stora linjerna för efterkrigstidens skolutveckling lades upp intog planerna på att 

reformera lärarutbildningen en viktig plats. Den enhetsskolttanke som skolkommissionen ville 

se genomförd ansåg man krävde en fördjupad pedagogisk utbildning och gemensamma 

läroanstalter för olika lärargrupper. Den tidigare spänningen mellan folkskolans och 

läroverkets lärargrupper skulle därigenom kunna upphävas. Man ville bryta med vissa delar 

av seminarietraditionen och göra lärarutbildningen mer högskolemässig. Lärarhögskolorna 

innebar i flera avseenden ett närmande mellan universitet och lärarutbildning. Nästa stora steg 

togs i samband med 1977 års högskolereform när all postgymnasial utbildning infogades i 

samma organisation. Grundskollärarutbildningen skulle innebära ett samgående mellan 

seminarietraditionen och universitetstraditionen. (i.bid)  

 

 

4.6 Yttre ramar, strukturer och traditioner som styr skolan och eleverna. 

 

 Hur ser organisation och ramar ut? Hur förbereder vi eleverna bäst för framtiden?  

 

Enligt Steinberg har vi ett skolsystem med ett ämnessystem som är en kvarleva från klostren, 

ett skolårssystem som är en kvarleva från jordbrukssamhället och ett dagsschema, 

betygssystem och kontrollsystem som är kvarlevor från industrisamhället. (Steinberg 1998) 

Vi har en skola som den vi har för att vi alltid haft en skola som den vi har. Skolan byggdes 

för ett samhälle och för ett behov som var annorlunda dem idag, som inte hade med 

kunskapsexplosion att göra. Skolan ser ut att leva kvar i den fasta förvissningen att alla ska 

lära sig samma saker på samma tid och med samma undervisning. (Andersson 1999) Skolan 

bygger på kontroll och liknar de system som användes främst i industrisamhället. Exempel på 

sådan kontroll är att skolan försöker se vad eleverna lärt sig genom provsystem och när man 

ska lära sig genom årsschema, veckoschema, tidsplaner och lektioner. Schemat reglerar fri tid 

och arbetstid på dagen och klassrum där inlärning skall äga rum. Nu kan man inte ha 

fullständig kontroll över vad människor lär sig, när de lär sig, hur de lär sig, vem som leder 

deras inlärning och var de lär sig. I vårt s k IT-samhälle är det människorna på fältet som tar 
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ansvar och fattar egna beslut. Det gör att man snabbare kan anpassa sig till förändringar i 

världen. Det viktiga för läraren/handledaren är att klargöra mål och riktlinjer, ledningen måste 

vara tydlig. (Steinberg 1998)   

 

 

4.7 Försök till förändring 

 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (LPO-94) Vad är 

det som avgör i hur stor utsträckning man kan anpassa undervisningen efter den enskilda 

elevens behov? Enligt Carlgren är en vanlig bild av skolan är att skoldagen styrs av schemat, 

att skolarbetet sker på lektioner i de olika skolämnena och detta sker i samma omfattning och 

ser likadant ut varje vecka. Från att klassundervisning under 70- talet var den helt dominerade 

undervisningsformen har arbetsformer där eleverna arbetar enskilt eller i grupp med egna 

uppgifter blivit allt vanligare. Denna förändring syntes framförallt på lågstadiet under 80-talet 

och de senare åren alltmer också på mellanstadiet där eleverna själva planerar för en eller två 

veckor i taget. (Ingrid Carlgren 1994)  

Men hur ser det ut på högstadiet? Hur stora är möjligheterna för eleverna att med handledning 

planera sitt eget arbete för några veckor framöver? Låter det sig göras överhuvudtaget med 

tanke på det antal ämnen med olika lärarrepresentanter en högstadieelev har framför sig varje 

dag? 

 

1997 föreslog skolkommittén att den nationella timplanen skulle avskaffas. Som ett alternativ 

föreslogs en försöksverksamhet, ett förslag som både remissinstanser och regeringen valde att 

följa. En arbetsgrupp tillsattes och resultatet har blivit en femårig försöksverksamhet, som 

startade höstterminen 2000 och som ska pågå till och med vårterminen 2005. Försöket har två 

syften. Dels att pröva om den nationella timplanen kan tas bort och dels att pröva hur detta i 

så fall kan ske. 79  kommuner deltar med ca 900 skolor i hela landet. Antalet elever är ganska 

jämt fördelat mellan de olika ”stadierna”. Anledningarna till försöket är uppenbara. Att ha en 

nationell timplan i en mål- och resultatstyrd skola är motsägelsefullt. Genom 

skolutvecklingsavtalet mellan arbetsgivaren och lärarorganisationerna har dessutom 

kopplingen mellan timplanen och lärarnas arbetstid försvagats. Arbetsgruppen menar att 

målen måste i framtiden bli de viktigaste styrinstrumenten, inte den tid som används för att nå 

dit. Tiden skall användas som pedagogiskt instrument för att uppnå en önskad måluppfyllelse. 

På många håll upplevs timplanen som ett hinder för ämnesövergripande undervisning och 
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lokal skolutveckling. Hur man använder tiden och hur man utformar försöket skall avgöras på 

försöksskolan, det är en fråga för professionen. Varje deltagande skola skall själv bestämma 

hur försöket skall organiseras. Timplanens bestämmelser om garanterat antal timmar för 

grundskolans nio år (6 665 timmar) gäller dock. Det gör också grundskoleförordningens 

paragraf om balans i skoldagen och balans i skolåret. De skolor som deltar i försöket ska 

också arbeta enligt de kursplaner för ämnen och ämnesgrupper, som finns i timplanen, även 

om skolorna är befriade från indelningen i tid per ämne och ämnesgrupp. Många av 

kommunerna och skolorna har angett som ett skäl att vara med i försöket att man vill att 

eleverna ska få ett ökat inflytande över sina egna studier, men också få ett ökat ansvar. Andra 

tendenser ute i skolorna är ämnesintegrering, projektarbete, temaarbete och individualisering; 

att man i högre grad vill kunna arbeta utifrån varje enskild elevs förutsättning, behov och 

intressen. (Pedagogiska magasinet nr 2, 2002) 

 

Timplanens avskaffande märks mer på högstadiet än på låg- och mellanstadiet. I de lägre 

stadierna råder sedan tidigare en flexibilitet både inom tidsram och ämnesområde. Eleverna 

arbetar ofta efter en egen plan s.k. eget arbete och på schemat står det helt enkelt ”Eget 

arbete”. På högstadiet har timplanen ofta större betydelse då schema och lokaler för det mesta 

planeras utifrån denna. Vi kan som jämförelse titta på schemat för år 6 2001-2002  vid en låg- 

och mellanstadieskola och schema för år 7A 2001-2002 på den intilliggande högstadieskolan, 

se sid. 24 – 25. Vid en första anblick ser schemat väldigt lika ut för de två årskurserna. Men 

om man betänker att år 6 har samma klassrum och samma lärare under dagen och därmed allt 

sitt material på samma plats, gör det stor skillnad. Det är endast de två sista lektionerna som 

utförs i andra lokaler och med andra lärare. År 6 har rast mellan varje lektion och behöver inte 

hämta material eller förflytta sig. År 7 däremot har två s.k. ”nollbyten”. D.v.s. ingen rast alls 

och skall då dessutom se till att ha allt material med sig till de olika undervisningslokalerna. 

Resultatet blir ett stressigare schema och större krav på disciplin med att ha allt material med 

sig. 

 

Så som högstadiet i de flesta fall ser ut idag bryts aktiviteten p g a att timmarna delas upp i 

moment. Trots att man är koncentrerad måste då aktiviteten avslutas. Begreppet flow står för 

något som skulle kunna förklaras med att man har flyt, då du är uppslukad av det du håller på 

med, en inre känsla av tillfredsställelse. Du är då mest kreativ Det är antagligen omöjligt att 

komma i ett tillstånd av flow i dagens skolform.  (Steinberg 1998) Ett slopande av timplanen 

kan vara ett steg i riktningen mot mer flow eller flyt i skolan. 
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Det finns naturligtvis skolor som arbetar för elevens bästa i en idérik, uppmuntrande, 

stimulerande miljö. Det finns skolledare och lärare som trots en svår arbetssituation 

åstadkommer underverk. (i.bid)   

  

Ett exempel är Stadsgårdskolan i Jönköping är en 7-9-skola med närmare 400 elever som 

börjat arbeta med självstyrande arbetslag och ämnesövergripande projektarbete, i mening att 

stimulera elevernas lärande och kunskapssökande. Skolan deltar också i försöksverksamheten 

med slopad timplan. Organisatoriska förändringar, långa arbetspass, parallelläggning av 

ämnen för att underlätta ämnesövergripande arbete, platt organisation och en entydig satsning 

på arbetslagen som bas, fördjupade pedagogiska diskussioner, arbetslagstid istället för 

ämnesbunden tid på schemat, tydligare fokusering på mål, mer arbete i tema och projektform. 

Alla dessa förändringar i syfte att öka delaktigheten och engagemanget hos lärarkåren för att 

bättre kunna möta elevernas olika intressen och behov – att helt enkelt skapa en bättre skola 

för både lärare och elever. Ett ämnesövergripande och projektinriktat arbetssätt ställer stora 

krav på både lärare och elever. Gamla invanda tänkesätt och mönster bryts upp, planering och 

schemaläggning blir annorlunda och nya samarbetsformer måste etableras.  

I sin dokumentation från projekten betonar arbetslagen vikten av flexibilitet, 

samarbetsförmåga samt tydliga och gemensamma mål. Hela modellen med 

ämnesövergripande och undersökande arbetssätt och i princip självstyrande arbetslag ställer 

även stora krav på öppenhet. Men ambitionen att arbeta sig bort från ett mer traditionellt 

ämnestänkande stöter också på problem. Betygssättningen tvingar lärarna in i det gamla 

ämnestänkandet och de olika kursplanernas målbeskrivningar tar tid att analysera och 

”samköra”. I nuläget blir det som en sorts dubbel bokföring, å ena sidan ska lärarna spränga 

de traditionella ämnestänkandet och hitta nya vägar till kunskap och lärande, å andra sidan 

måste man backa tillbaka in i ämnena så fort det handlar om mål och betyg. Stadsgårdskolans 

främsta anledning till att gå med i timplanedelegationens försök är att hitta bättre möjligheter 

för eleverna att nå målen på ett bra sätt. Att kunna anpassa undervisningen bättre efter den 

enskilde eleven och hitta former för att på ett bra sätt kunna möta elevernas olika intressen. 

Det är den enskilda elevens intresse och motivation som skall vara styrande. (Pedagogiska 

magasinet nr 2 2002) 
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4.8 Elev förr och nu. 

 

Förr fick de minst läsbegåvade lämna skolan tidigt, det fanns änd å en plats för dem i 

samhället – på gården eller fabriken, som springpojke eller lärling etc. Idag finns knappast 

platser i samhället för dem som inte vill eller har förmåga att läsa. Förr hade man också en 

tydlig läraruppgift, man ”lärde ut” sitt ämne, kontrollerade och betygsatte eleven. Efter kriget 

uppstod en 20-30-årig period där läraren mest kunde koncentrera sig på ämneskunskaper, en 

optimistisk tid med hög sysselsättning. Spelreglerna har ändras i och med vårt inträde till IT-

samhället. (Steinberg 1998) 

I och med att de moderna läroplanerna kom med början1969, fanns där en ambition att se till 

hela eleven, man poängterade ett ansvar för fostran inte bara inlärning. Skolan har alltid haft 

en fostrande funktion. Det har alltid varit en betydande uppgift för skolpersonalen att lära 

barnen rätt och fel samt gott uppförande. En av skolans viktigaste funktion har varit att vara 

ett instrument i socialisationsprocessen.  

 

Nu berättigas och förväntas alla medborgare få en allt längre utbildning – man börjar vid 6 år, 

och slutar också senare i och med att gymnasiet blivit treårigt. Med dessa förutsättningar blir 

skolpersonalen tvingad till att finna metoder för alla – inte bara de läsbegåvade. 

Motivationsproblem finns på ett annat sätt idag än förr. Det ställer krav på 

undervisningsmetodik och läraren som person. Den naturliga auktoriteten försvinner. På 

1940-50-talet var det färre vuxna i ledarställning, dessa – föräldrar, prästen, fröken etc. - 

representerade ofta samma värderingsgrunder (vilket inte automatiskt gjorde att de 

accepterades, men man visste var man hade de vuxna). Idag möter barnen många vuxna på 

vägen från dagis till studenten – förskole- och fritidspersonal, föreningsledare, idrottstränare, 

lärare etc. - konstigt vore om alla tänkte likadant, vilket gör att ungdomar utsätts för olika 

värderingar och får olika budskap. Då är det naturligt att respekten för auktoriteter minskar. 

(i.bid) 

Chefens roll är också annorlunda i IT-samhället. I industrisamhället bestämde cheferna och 

det var inte tal om att ifrågasätta det, senare skedde inflytande genom facket, elevkår, 

föreningar eller andra påtryckningsgrupper. I våra dagar sker ett direkt bestämmande, eleven 

gör upp med läraren, den anställde med chefen – (utvecklingssamtal både på arbetsmarknaden 

och i skolan). Behovet av auktoriteter finns, barn och ungdomar behöver god ledning. Hur 

vinner du som ledare deras förtroende? Genom din personlighet eftersom din titel, position 
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eller roll inte självklart ger dig auktoritet. Barnen idag har inte tappat respekten, vi vuxna 

tvingas istället vinna deras respekt och detta kräver ett annat sätt att tänka och agera. (i.bid)  

 

En annan aspekt på detta är den biologiska processen. Dagens ungdomar har en tidigare och 

snabbare pubertetsprocess. Samtidigt med den allt tidigare pubertetsprocessen har skolgången 

från den 6- åriga folkskolan successivt förlängts till 7 år (med början på 1930-talet) respektive 

9 år (grundskolan 1962). Det betyder att eleverna från att tidigare ha puberterat efter sin 

skolgång puberterar under sin obligatoriska skolgång. Tidigare skedde ungdomarnas 

biologiska mognadsprocess i harmoni med deras sociala mognadsprocess ute i samhället. 

Detta innebär att det ”normala” för lärare som arbetar i skolan idag blir att förmedla ”rena” 

ämneskunskaper och att handskas med utvecklingsuppgifter som hör till elevernas 

ungdomsperiod för att bli vuxna. Det senare en uppgift som i första hand familjen fick ta 

ansvaret för förr i tiden. (Gunilla Westin – Lindgren 1989) 

 

Under jordbruks- och industrisamhället levde barn i högre grad ett liv präglat av plikt. Men en 

av de viktigaste konsekvenserna av övergången till IT-samhället är individualiseringen. 

Individen får tillgång till information, idéer och kontakter. Vi ser individen som en del av en 

grupp, inte gruppen som det primära. Vi förväntas individualisera undervisningen, med bl.a. 

individuella val och program. Utvecklingssamtal och mentorer skall underlätta 

individualiseringen. Barn blir sedda tydligare och tidigare, de förväntar sig att bli sedda det är 

därför inte konstigt att även tonåringar förväntar sig få individuell uppmärksamhet. Sker 

individualisering i lika hög grad på högstadiet som på låg och mellanstadiet? Ungdomar är 

fostrade att känna efter tycka till och vara delaktiga i beslut. Detta leder till konsekvenser för 

skolan, individen ställer krav på att bli sedd och få uppmärksamhet, förväntar sig att få syssla 

med meningsfulla uppgifter, ha roligt och kunna göra saker man känner för på ett sätt och på 

en tid man själv känner för att göra dem. Läraren som lyckas fånga och vidareutveckla denna 

lust ser hur eleven gör underverk. Våra klasser blir större samtidigt som kraven på individuell 

uppmärksamhet också blir det. Detta ställer till det för lärare som är vana att bestämma och 

vana vid att eleverna skall följa efter. (Steinberg 1998) 

 

 

Betyg håller på att försvinna som morot eller vapen. Skolor och lärare bedömer olika. Betyg 

som urvalsinstrument minskar i betydelse, numer sker istället ofta intervjuer och bedömning 

av lämplighet i yrkeslivet. Arbetsgivare frågar efter vad man kan och vilka kompetenser man 
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har, inte efter betyget. Om betyg, examen och kursinnehåll blir mindre viktigt än (social) 

kompetens, urholkas då skolans betydelse? (i.bid) Höga direktörer i näringslivet svarade på 

frågan om vad de söker hos unga människor som de skall anställa, det löd ganska enstämmigt 

på följande sätt: Vi söker flexibla, nyfikna människor, som vet hur man söker kunskap, som 

kan samarbeta och som har social kompetens. Ingenting om specifika kunskaper, ingenting 

om den eller den kunskapsprofilen. De gör sin analys utifrån vad de räknar med att dagens 

och morgondagens samhälle behöver.(Andersson 1999) 

 

Det står inte inskrivet i läroplanen att eleverna skall lära sig underordning, däremot står det 

inskrivet sedan 1946, att eleverna skall ha medansvar. Det nya samhället behöver inte någon 

underordning, det behöver medborgare som är flexibla och nyfikna och som vet hur man 

söker kunskap och har social kompetens. Strukturerna är svåra att ändra. (i.bid) 

 

 

4.9 Vad säger dagens elever om hur de upplever sin skolsituation på högstadiet? 

 

De som talar om skolan är olika vuxengrupper. Det är skolfolk av olika dignitet, det är 

föräldrar, det är politiker och proffstyckare. De människor vars åsikter borde vara viktigast att 

komma åt får sällan göra sin röst hörd. Det finns ytterst få studier där unga människor fått 

säga sin mening om skolan. I praktiken tillbringar så gott som alla barn och ungdomar idag 12 

år i skolan, en lång tid, särskilt som många inte gör det av fri vilja. 

 

En studie gjordes på 80-talet av specialpedagogen Berndt Gunnarsson. Han studerade en 

grupp högstadieelever för vilka högstadiet var pest. De visste inte riktigt hur de skulle hantera 

en sådan situation. Många försökte protestera, men behärskade inga bra metoder för protesten. 

När dessa elever intervjuades om sin högstadietid i den vanliga skolan förstod man att de 

måste haft en mycket jobbig tid där. De upplevde bl.a. att: 

 

      -     andra tyckte de var störande 

      -     de inte ville gå till skolan 

      -     de var orättvist behandlade 

- de var ensamma 

- de var sämre 

      -     de inte förstod  
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- de inte hann med 

- de inta såg något mål med sin skolgång 

 

klassföreståndarna upplevde en maktlöshet gentemot eleverna. De kände bl.a. att: 

 

- de fick ta emot mycket klagomål på eleven 

- de var ensamma om problemet 

- de inte visste vad man skulle göra för att komma tillrätta med problemen 

- eleven skolkade 

- de tyckte illa om eleven 

- de var maktlösa 

 

Klassföreståndarna upplevda också att skolans ramar och organisation omöjliggjorde 

nödvändiga förändringar för eleven. (i.bid) 

 

Livsprojektet är en stor undersökning som Bengt-Erik Andersson, Britta Jonsson, Sverker 

Lindblad och Ann-Sofie Rosén bedrivit under ett antal år. Bl.a. frågade de ca 1200 elever i 

14-, 16- och 18-års åldern vad de fick bestämma i skolan. Det handlade om allt från vilka 

läroböcker man skulle använda till vart man skulle resa på skolresan. För varje aktivitet fick 

eleverna ange om det var läraren som bestämde själv, om lärare och elever bestämde 

tillsammans eller om det var eleverna som bestämde själva.  Om man ser på 18-åringarnas 

svar (de är alltså myndiga) så var det bara klasskassan och skolresor de fick bestämma om. 

Inte ens sådant som hur klassrummet skulle se ut eller hur det skulle utsmyckas fick de ta 

ställning till utan att läraren skulle ha ett ord med i laget. I de flesta fall var det lärarna själva 

som bestämde.  

Detta är helt emot vad läroplanen föreskriver och har föreskrivit under de senaste 40 åren.  

 

I det ovannämnda forskningsprojektet ingår tio skolor – sju högstadieskolor och tre 

gymnasieskolor från två mellansvenska kommuner. Från varje skola valdes slumpvis två 

klasser från åk 7 och två klasser från åk 9. Från de tre gymnasieskolorna valdes samtliga 

klasser från åk 2 att ingå i studien. Eleverna i klasserna ombads att besvara ett antal mycket 

omfattande frågeformulär som handlade om deras framtidsplaner, deras värderingar och inte 

minst hur de upplevde skolsituationen. Eleverna fick en lång rad påståenden som de skulle 
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instämma i eller ta avstånd ifrån. Svaren gavs i en femgradig skala: stämmer precis, stämmer 

ganska bra, stämmer någotsånär, stämmer inte så bra och stämmer inte alls. 

 

Undersökningsgruppen har erhållit svar från ca 1200 elever, vilket motsvarar en svarsprocent 

på 87,3%, vilket får betraktas som tillfredsställande. Efter två år återkom de till de elever som 

fortfarande gick i skolan. De gick då i 9:an och i andra årskursen på gymnasiet. När svaren 

jämfördes från de två datainsamlingarna visar sig upplevelserna vara mycket stabila. De som 

trivdes och älskade skolan vid första tillfället gjorde det i mycket stor utsträckning även vid 

det andra. De som vantrivdes och hatade skolan vid första tillfället gjorde det mycket ofta vid 

det andra.  

 

Resultatet visade att elever upplever skolan på många kvalitativt olika sätt. Det går inte att 

tala om en skola och en upplevelse av den. Det finns egentligen lika många skolor som det 

finns elever, eftersom var och en uppfattar skolan och skolsituationen på sitt speciella sätt. 

Det går emellertid att finna mönster i dessa upplevelser. Ett antal elever finner skolan mycket 

positiv. Ämnena är intressanta, undervisningen intressant och stimulerande och lärarna är 

jättebra. Man kan säga att dessa elever älskar skolan. Till antalet är dessa elever en knapp 

tredjedel av de tillfrågade. En annan grupp elever upplever skolan på ett helt annat sätt. Den 

är tråkig enahanda, trist, lärarna bryr sig inte om eleverna, ingenting man sysslar med i skolan 

är intressant eller meningsfullt och vore det inte för kamraterna hade man inte stått ut. Man 

kan säga att dessa elever hatar skolan. Gruppen är lika stor – en dryg tredjedel- som den som 

älskar skolan. Undersökningsgruppen fann att antalet elever som hatar skolan är lägst i 

årskurs 7 och högst i årskurs 9 för att sedan minska något på gymnasiet igen.  

 

Bengt-Erik Andersson och hans kollegors undersökning visar på att många elever inte känner 

sig stimulerade, utmanade, roade av det som pågår i skolan utan finner verksamheten ganska 

enformig, tråkig, oengagerande eller alldeles för svår. Den har också visat att skolan inte ger 

de unga så mycket ansvar som de skulle kunna ta, inte tillåter dem att fatta egna beslut 

rörande sin skolverklighet och inte belönar ett självständigt handlande. Undersökningen har 

också visat att de sociala relationerna till lärarna lämnar mycket i övrigt att önska. Merparten 

av eleverna upplever att de inte har någon lärare att tala med. Hur skall man kunna skapa ett 

gott inlärningsklimat om man inte kan skapa varma förtroendefulla relationer i klassen? 
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En skola som fungerar för alla elever måste kunna erbjuda varje elev utvecklade aktiviteter, 

aktiva roller och ett varmt förtroendeingivande klimat. Det är uppenbart att dagens skola inte 

uppfyller dessa krav, även om vi som målsättning har en skola för alla.  

 

 

Många pedagoger har under årens lopp försökt förändra skolan. Deras tankar och idéer har 

entusiastiskt tagits emot av andra pedagoger, men någon långtgående effekt har de ändå inte 

haft på skolan. En anledning till detta är att när idéerna skall passas in i de gamla strukturer 

som byggde upp skolan, så fungerar de inte. De entusiastiska pedagogerna blir då beskyllda 

för flumpedagogik. (i.bid) 
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5. METOD 

 

5.1 Urval 

 

Enkätfrågorna ställdes till elever i år 7 vid en skola belägen i en småort. Skolan är en 

högstadieskola med ett uppsamlingsområde från två mellanstadieskolor i samma ort och tre 

mellanstadieskolor på landsbygden. Det betyder att ett stort antal elever har skolskjuts och för 

många är det lika med långa skoldagar. Det sammanlagda antalet elever vid denna skola 

uppgår till ca 400. Vid tillfället för enkätundersökningen fanns det fem parallellklasser i år 7. 

Tre av dem deltog i undersökningen. Anledningen till att endast tre av klasserna deltog var att 

jag lärt känna dem under min slutpraktik. Dessutom blev materialet mer hanterbart för mig. 

Intervjuerna gjordes några veckor efter enkäten. Av de 3 elever jag intervjuade var 2 flickor 

som jag skulle kunna beskriva som ambitiösa skolelever. Som jag tolkar deras svar ifrågasatte 

de inte någonting och jag kan beskriva dem som ”plikt”- elever. Elever som gör det som sägs 

till dem utan att, i varje fall högt, protestera. De kan man säga drivs av sin uppfostran. Den 

tredje intervjupersonen var en pojke som med svarta kläder, skinn, nitar och kedjor  ville 

väcka uppmärksamhet eller protestera. Honom vill jag beskriva som en ”lust”- elev. En elev 

som drivs av sin lust och kreativitet, som känner att det ger honom något att göra det ena eller 

andra. 

 

5.2 Genomförande 

 

Jag fick alltså möjlighet att utföra enkätundersökningen på min slutpraktik. Det positiva med 

det var att jag kände eleverna och det kan nog ha bidragit till att så många svarade seriöst på 

enkäten.  

Enkätfrågorna ställdes till elever i år sju, vårterminen 2002. I undersökningen deltog tre 

parallellklasser. 56 st. svar inlämnades, vilket var lika många som antalet tillfrågade. Frågorna 

var av karaktären upplevelse, varför det var svårt att göra dem enkla och konkreta. Enligt Bell 

är det svårt att konstruera en bra enkät, då den måste vara begripligt formulerad och frågorna 

entydigt ställda. (Bell 1999) 

För att deltagarna bättre skulle förstå enkäten, började den med frågor angående yttre 

betingelser såsom ämnesinnehåll, lektionstider och raster för att sedan övergå till frågor av 

social karaktär såsom förtroende, respekt och eget ansvar. Deltagarna fick kryssa i om de 
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olika områdena var bättre respektive sämre i år 7 jämfört med år 6. Under varje fråga fanns 

utrymme för kommentar, ställd ”på vilket vis”. Farhågan från min sida var att eleverna endast 

skulle kryssa i de olika alternativen och utesluta raden för egna formuleringar. Men det visade 

sig att endast 5 av de 56 inlämnade svaren var helt utan kommentarer. En annan sak som Bell 

nämner som problematiska i samband med en enkätundersökning, är tiden som måste läggas 

på distribuering och insamlandet av svar. (i.bid) Då jag som tidigare nämnts hade möjlighet 

att utföra enkätundersökningen på min slutpraktik och dessutom fick ta lektionstid till 

förfogande löste sig det problemet bra. 

 

Bell säger att fördelarna med att intervjua är många. Där finns flexibilitet, du kan följa upp 

ideèr, komma med följdfrågor och sondera motiv och svar som är omöjligt i en enkät. 

Problem som finns i samband med intervjuer är bl.a. att de tar lång tid i anspråk och att det är 

en subjektiv teknik. Det finns en risk för skevhet i svaren eftersom det kan vara svårt att 

analysera svaren i en intervju. Intervjuaren kan också omedvetet påverka respondenten. Detta 

till trots kan en intervju ge ett rikt material och ge kött åt de ben en enkät bidragit med. (i.bid) 

Syftet med intervjuerna var att belysa enkäten och få mer uttömmande svar om hur eleven 

upplevde skillnaden mellan år 6 och år 7. Frågorna var ungefär de samma som i enkäten, men 

här tog jag också upp om eleverna tyckte att de kunde påverka skolarbetet. De gjordes efter att 

jag sammanställt enkäten. Något som kan vara brister i intervjuerna är att de gjordes sista 

veckan på vårterminen och att jag är en ovan intervjuare. Intervjuerna skedde under 

bandinspelning med svarspersonernas godkännande.  
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6. Resultat 

 

Enkätundersökningen visar på att majoriteten av de tillfrågade tycker att år 7 är bättre än år 6 

när man ser till helheten. Eleverna beskriver att de känner sig friare och har fler kompisar på 

högstadiet. Cafeteria och datasal är också något som ger högstadiet bonuspoäng. Vid frågan 

om hur de upplevde helheten, är det de sociala faktorerna som i första hand nämns. Endast två 

elever hade kommentarer som berörde själva undervisningen. De ansåg att det var bättre med 

flera lärare och att lektionerna blivit bättre. En klar minoritet upplevde år 6 som bättre. De 

ansåg att år 7 bjöd på för många prov och för långa dagar. En annan kommentar var att skolan 

tog för mycket av fritiden.  

 

I enkäten ställdes ingen fråga om kompisar, däremot togs relationer till lärarna upp. Lärarnas 

förtroende för eleven ansågs av en knapp majoritet som sämre i år 7 än i år 6. Av 

kommentarerna kan man utläsa att orsaken till detta är att man inte alls känner lärarna lika bra 

på högstadiet som i år 6. Dessutom kan man tolka en del svar som att läraren för det mesta ser 

gruppen elever och inte till den enskilda eleven. Som exempel löd en kommentar så här: ”det 

är många elever som ljuger, så lärarna tror inte på nå`n”.  

 

Vad det gäller lärarens respekt för eleven så var det ingen större majoritet för något av 

alternativen. Kommentarerna var många och även här kan man se kommentarer som visar på 

att läraren inte ser individen. ”man blir inte litad på , p.g.a. att lärare tror lika om dåliga 

elever som bra”. ”det är så många elever så man blir inte tagen som individ så mycket”. 

Dessa kommentarer var hämtade från sämrealternativet. Annars visar de positiva 

kommentarerna på att eleverna känner sig vuxnare på högstadiet och att de också behandlas 

som sådana.  

 

Det som fram till nu behandlats är frågor av social karaktär. De mer konkreta spörsmålen vad 

det gäller skolan, såsom ämnen, lektonstider, raster och läxor gav varierande svar. Ämnena på 

skolan ansågs klart bättre i år 7 jämfört med år 6. Många svarade att det var kul med nya 

ämnen och att det dessutom var fler ämnen i år 7 än i år 6 sågs som positivt. Den minoritet 

som tyckte att det var sämre på högstadiet ansåg att det var stressigt och mycket svårare 

jämfört med år 6.  
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Rasterna var ytterligare en sak som sågs som klart bättre i år 7. Kommentarerna handlade inte 

så mycket om rasternas innehåll som dess antal minuter. De uppfattades av en majoritet som 

längre i år 7 jämfört med år 6 och håltimmarna sågs som något positivt. Dock kan man se helt 

motsatt inställning på sämrealternativet, där två elever kommenterat med att håltimmarna var 

tråkiga. Endast en elev av de tillfrågade beskrev rastinnehåll; ”inget att göra”.  

 

Något som ansågs klart sämre i år 7 var läxorna. 38 av de 56 tillfrågade ansåg att det blivit 

sämre i år 7. Åsikterna var bl.a. att läxorna krockade med varandra, de var svårare, de 

stressade eleverna och som någon kommenterat; ”man hinner inget annat”. Men några av 

eleverna fann det bättre i år 7, de tyckte att de blivit färre och en kanske förvånande 

kommentar var; ”man behöver inte göra dom”. Detta svar kan kanske tolkas som 

provocerande eller som att det är upp till varje enskild person att anstränga sig.  

 

Åsikterna om lektionstiderna var jämna, ingen klar majoritet åt något håll. Uppfattningarna 

gick dock brett isär, då några tyckte att det var många korta lektioner och andra samtidigt 

tyckte att de var långa och jobbiga. 

 

Här kan vi som jämförelse se år 6 och år 7: schema för en måndag läsåret 2001-2002: 

 

Schema för läsåret 2001-2002   

 skola år 6   skola år 7 

Måndag    Måndag  

08.30 - 09-10   08.30 - 09.15 

SO    NO  

      

      

Rast      

09.20 - 10.20   Rast  

Eng.    09.30 - 10.30 

    idrott  

      

      

      

rast      

10.30 - 11.10   rast  
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NO    10.40 - 11.20 

    Språkval  

      

Lunchrast      

    11.20 - 12.00 

    Språkval  

      

11.50 - 12.40     

NO    Lunchrast  

      

      

    12.30 - 13.05 

Rast    Engelska  

12.50 - 13.30     

Musik      

    13.10 - 13.50 

    SO  

Rast      

13.40 - 14.30     

Språkval    Rast  

    14.00 - 14.40 

    Matematik  

      

      

    14.40 - 15.30 

    Svenska  

      

      

      

 

 

På frågan om det egna ansvaret ansågs det klart mycket bättre i år 7 jämfört med år 6. 

Eleverna upplevde sig som mer självständiga, att de lärt sig att ta ansvar och att lyssna. Att 

krav ställdes på att de själva ska hålla reda på tider, salar och material, upplevdes som 

positivt. Det egna ansvaret tolkas av någon som att; ”man får göra som man vill ”!? De som 

tyckte det blivit sämre i år 7 tyckte det var svårt att komma ihåg och att det var för mycket att 

hålla reda på. 
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Av enkäten kan man dra slutsatsen att det finns väldigt många åsikter och att samma sak kan 

uppfattas helt olika. Men om man generaliserar svaren och ser till majoritetsuppfattningar så 

kan man se att det är den sociala biten av skolan som räknas när eleverna skall beskriva 

”helheten”.  

 

fråga 8: helheten        

         

bättre    sämre   ingen skillnad  

         

41   6   9   

         

Kommentar till bättrealternativet:      

roligare   10 st.        

mer kompisar   7 st.        

känns bättre   4 st.        

mycket friare   3 st.        

det finns cafeteria   3 st.       

bra   3 st         

allting   2 st.        

det finns datasal   2 st.       

man får göra som man vill       

mer rast         

det finns skåp        

mer att göra på rasterna       

bättre med många lärare       

4-5-6:an var tråkig        

man blir större och kommer närmare gymnasiet     

håltimma         

mer valmöjligheter        

lär sig mer         

bättre lokaler        

bättre lektioner        

svårt med schemat i början, men nu går det bättre     



 

 

 

30

         

Kommentar till sämrealternativet:      

för mycket prov        

för långa dagar        

för lite fritid        

allting var fridfullare i 6:an       

 

 

 

Om man tittar på de svar som intervjuerna gav så visar de generellt på en positiv bild av 

högstadiet. De tre elever jag intervjuat hade alla positiva förväntningar på att börja högstadiet. 

De såg fram emot förändring, de kunde den gamla skolan som kändes urvuxen. Eleverna såg 

också fram emot att få träffa nya kompisar. En av de intervjuade funderade mycket på hur 

ämnena skulle bli och om det skulle bli mycket prov. 

 

För en av de intervjuade höll den positiva bilden i några veckor. Sedan började det bli jobbigt.  

”Ja, sen började de tjata om allting och det blev svårare, med matte, engelska och svenskan, 

alla de där huvudämnena. Man var tvungen att få godkänt.” Enligt den här elevens åsikt var 

år 6 alldeles för lätt i jämförelse med år 7.  Den här eleven tyckte ändå att han fick den hjälp 

han behövde i de ämnen han fann svåra. Han fick stöd av spec-lärare och tyckte att han fick 

hjälp på ordinarie lektionerna också.   

 

Den elev som tyckte att det skulle bli kul med högstadiet, men som funderade mycket på hur 

ämnena skulle bli, tyckte att förväntningarna stämde ganska överens med hur det sen blev. 

Det blev inte så många prov som hon trodde ”och så trodde jag att det skulle vara svårare att 

gå i sjuan, men det var det inte”. Däremot tycker hon att det är mycket stökigare i år 7 jämfört 

med år 6. Vid frågan om hon skulle vilja ändra på något, svarar hon att det inte skulle vara så 

stressigt. ”man ska lämna in saker och lärarna säger att man ska skynda sig att lämna in 

arbeten, det blir oftast samtidigt i flera olika ämnen”.  

 

Den tredje intervjupersonen ser mest positiva saker med högstadiet. Det som var dåligt var att 

det var långa dagar. Hon uppfattade högstadiet som mycket friare och ansåg att det berodde 

på en själv om man fick mycket att göra hemma, eftersom det också gavs lektionstid till de 

uppgifter som skulle göras.  
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Något som inte fanns med i enkäten men som jag tog upp i intervjuerna, var detta med 

elevinflytande. Frågan ställdes om de tyckte att de fick vara med och bestämma. Som svar 

angavs att det gavs tillfälle till det vid klassråd och att det då mest handlade om basketkorgar 

och liknande saker. Vid frågan om de fick vara med vid planering av ämnesinnehåll, svarade 

en av de intervjuade att ”ja, det hade vi någon gång i grupper, men jag vet inte om det blev 

något av det”.  En annan av de intervjuade gav ett mer diplomatiskt svar vid frågan ”ja, det är 

svårt, det är så många elever, alla kan inte få som dom vill”.  

 

Relationerna till lärarna var övervägande positiva, de tyckte att de nu (intervjun gjordes sista 

veckan på vårterminen i år 7) kände de flesta lärarna och att lärarna visste vilka eleverna var. 

En av de intervjuade hade dock inte förtroende för alla lärare, men en del. Hon kommenterade 

med; ”jag tycker det är bra med många olika lärare, om man inte tycker om en lärare så har 

man ju fler andra…” 

 

Intervjuerna gav alltså en övervägande positiv bild av år 7. Att det var stressigt och stökigt 

och för långa skoldagar var några av de få negativa inslagen.  
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7. Diskussion 

 

Då det handlar det om skolans strukturer, verkar det vara något som är svårt att ändra på. 

Atmosfär som sitter i väggarna och ”så här har vi alltid gjort” – uttalanden, kan få den mest 

entusiastiska person att tappa modet. Trots olika utformningar av lärarutbildningen blir det 

oftast så att det är läraren som skall ”passa” skolan vid en anställning. Vad kan det då vara 

som styr skolans, och då särskilt högstadiets, utformning? 

Stora klasser och få lärare, så ser det oftast ut på högstadiet. Det är timplaner och schema som 

styr elevens inlärningstillfällen och som avgör hur lång tid eleven har på sig att uppnå mål. 

Schema för lokaler och personschema för lärare styr elevens schema. Det innebär lektioner 

med nollbyte, vilket betyder att eleven inte har någon rast mellan lektionerna, eller tvärtom 

håltimma. En organisation som får till följd att elever känner sig stressade, att läxor och 

inlämningsarbeten ”krockar” och att det är svårt att hålla reda på allt. För eleverna är det 

viktigt att lektionerna har en mening och att det som görs där är relevant för dem. Mycket av 

den kunskap som skolan förmedlar idag är inte den kunskap som kommer att behövas om 20 

– 25 år då dagens nybörjare är vuxna. I det framtida samhället måste vi kunna samarbeta, vi 

kommer att vara beroende av varandra vilket innebär att vi måste ha en social kompetens som 

gör att vi inte ständigt råkar i luven på varandra. Vi behöver kunskap om och känsla för 

demokrati och vi behöver ett gott självförtroende, allt detta för att klara oss i vuxenlivet. Hur 

mycket av detta förmedlas i skolorna idag? Om det fick ett större utrymme skulle eleverna 

känna sig mer engagerade då? Dessa frågor är naturligtvis svåra att svara på utan att forskning 

görs. Olika lärare ser naturligtvis också olika på vad som är viktigt i undervisningen och i 

skolan. 

 

En fråga jag ställt mig är, om personer söker sig till lärarhögskolan för att de är intresserad av 

ett eller flera ämnen eller om de söker sig dit för att man vill arbeta med yngre människor? 

Hur vanligt är det med ett lika stort intresse för båda delarna? Som Hartmans forskning visar 

finns det helt klart olika traditioner inom lärarutbildningen. Traditioner som har lagts under 

samma tak. Men att det har lagts under samma tak behöver inte betyda att det inte finns olika 

lärarattityder. Så som lärarutbildningen ser ut idag finns det två inriktningar; 1–7 och 4-9. En 

tanke med detta var nog att ”sudda ut” förhållningssättet ”ämnet” kontra ”omsorg”. Frågan är 

hur väl det har slagit ut. En outtalad regel är att lärare med inriktning 1-7 förväntas arbeta på 

lågstadiet och på högstadiet om man valt 4-9 inriktningen. I den nuvarande lärarutbildningen 
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väljer du ämnen du sedan skall företräda oavsett om det är 1-7-inriktning eller 4-9-inriktning. 

Man är alltså ämneslärare redan på lågstadiet. Vilken betydelse kommer detta att få? Som jag 

ser det blir resultatet att flexibiliteten minskar och att man låser lärare och lokaler. Arbetet i de 

lägre åren kräver naturligt ett mer påtagligt och praktiskt omsorgsarbete, eleverna behöver 

hjälp med kläder, toalettbesök, vid matbespisningen o.s.v. Det är konkreta behov och de 

märks väl. Naturligtvis skall kraven på att klara sådant själv öka ju äldre man blir, men man 

får nog inte glömma bort att omsorgsbehovet inte blir mindre med att eleven blir äldre, utan 

att det istället ändrar karaktär. Elever vill bli sedda och bekräftade också på högstadiet. Av 

tradition finns de flesta ämneslärare på högstadiet, det behöver ju inte betyda att de inte ser till 

elevens behov, men för många som sökt sig till läraryrket på grund av ett intresse för ett ämne 

blir det en besvikelse när de inte får arbeta med ”sitt” ämne som de tänkt sig. En sådan 

besvikelse kan lätt avslöjas av eleverna, de vill att lärare bryr sig om dem och att de är 

engagerade i ämnet. Visst har lärares attityder och förhållningssätt betydelse för hur skolans 

struktur och organisation ser ut. 

 

Steinberg ser problem när det gäller övergången från år 6 till år 7. Han ställer sig frågan vad 

som händer med eleverna i skolår 6 som medvetet tränats till eget ansvar, när de kommer till 

sjunde skolårets ofta mycket mindre flexibla system? Under skolår 4-6 blir de duktiga på att 

göra undersökningar. De gör utställningar, presentationer och lyckas väl med sina projekt och 

grupparbeten. I sjuan ges de ibland inte samma ansvar och då kommer problemen. Människor 

som har fått smaka på friheten blir besvärliga när friheten dras in. Det kan också vara tvärtom. 

Läraren i skolår 6 kan hålla mycket hårt i eleverna i tron att täta kontroller och en stark 

auktoritet som bestämmer alla detaljer om resvägen är bäst för eleverna. Det kan i och för sig 

fungera, men om de plötsligt får smaka på friheten i sjuan spårar det snart ur. Det för mycket 

på en gång och också de blir besvärliga. Detta problem hoppades Steinberg skulle bli mindre 

när stadiegränserna suddats ut och det blivit fler 1-7 och 4-9-lärare i grundskolan. (Steinberg 

1998). Här stöter vi på något som nog var en annan tanke med de olika inriktningarna 1-7 och 

4-9. Stadiegränserna skulle suddas ut i och med att både 1-7- och 4-9-lärare skulle kunna följa 

”sina” klasser från de lägre årskurserna upp till högstadiet. Men fungerar det så i 

verkligheten? Som ämneslärare är du låst vid ditt ämne och inte till en särskild klass. Nu kom 

den här diskussionen att handla mycket om lärarutbildningen. Man kan fråga sig om den har 

med det här arbetet att göra? Det tycker jag att det i högsta grad har. Lärarnas 

utbildningsbakgrund påverkar skolans organisation och den i sin tur påverkar utformningen av 

skolan.  
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Elevers skolvardag skiljer sig vad det gäller år 6 och år 7. År 6 är generellt sätt  flexiblare när 

det gäller lektionsinnehåll och ”omstuvning” av dagens program. År 6 elever träffar ett färre 

antal lärare under en arbetsdag. År 6 elever är inte så anonyma som elever på högstadiet. Jag 

tror att dessa skillnader kommer att krympa i takt med att ämneslärarna blir fler. Låg- och 

mellanstadium kommer att bli mer likt högstadiet. Är detta en för- eller nackdel? Jag tror att 

det är viktigt för eleverna att kunna se sammanhang och helheter. Om mellanstadiet blir mer 

likt högstadiet, när det gäller lektionstider och lärarbyten, minskar möjligheten till 

sammanhängande arbete. Dagen blir splittrad och ”snuttifierad”. På en del skolor försöker 

man komma ifrån detta genom att läsa ämnen i block. Andra skolor är med i försöket att slopa 

timplanen. Som jag ser det är det bra att skillnaden minskar mellan år 6 och år 7, men då 

gärna att högstadiet blir mer likt mellanstadiet. Visst måste elever anförtros större ansvar ju 

äldre de blir, men för den sakens skull blir inte läraren fri från ansvar om omsorg av eleven. 

För att kunna se och möta varje enskild individ i skolan är det nödvändigt att förutsättningar 

för detta ges. Klasserna kan då inte vara för stora och elever med behov av särskilt stöd måste 

få det även på högstadiet.  

 

Resultatet av enkäten och intervjuerna visar på en generellt positiv bild av högstadiet. 

Eleverna trivs, och vid jämförelsen hur de såg på skillnaden mellan år 6 och år 7 vad det 

gällde helheten, visade det sig att det var en klart övervägande del som tyckte det var bättre i 

år 7. Av kommentarerna kunde man dock utläsa att det handlade om den sociala biten. Någon 

kommentar om skolarbete och undervisning fanns inte. Ska man tolka det som att det är 

mindre viktigt för eleverna och om så skulle vara fallet, hur skall vi få eleverna att tycka det är 

viktigt? 

 

Om undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, som LPO-94 

föreskriver, så skall hänsyn tas till elevens tidigare kunskaper, läggning och medfödda 

förutsättningar och dessutom till elevens egna intressen. Det är många som säger att man 

måste låta barnet vara aktivt och ta vara på dess intresse. Jag  tycker att chansen borde vara 

stor att lyckas med detta när eleverna själva är positivt inställda från början. Av intervjuerna 

framkom att förväntningarna på att börja högstadiet var positiva. Det är alltså en viktigt 

uppgift för skolan att hålla kvar eleverna i den positiva känslan när arbetet drar igång.  Att det 

inte lyckas riktigt, kan man utläsa från en av de intervjuade elevernas svar. Det är kul och 
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positivt i några veckor sen övergår det i ”tjat”. För att de nyfikna, aktiva och intresserade 

elever skall förbli det, krävs det att skolan ger förutsättningar för detta.  

Steinberg menar att dagens elever inte bara vill ha roligt i livet, utan de förväntar sig att även 

skolan skall vara rolig. Han ställer frågorna om det är fel på deras sätt att tänka och om de är 

bortskämda? Är de förstörda av TV, multimedia och de snabba klippens värld? Har de rätt att 

förvänta sig att skolan skall vara rolig? På det svarar Steinberg själv att varje individ har rätt 

att leva i glädje, till mening och relevans, att utforska sina passioner, intressen och 

hjärtefrågor. (Steinberg 1998) Jag tycker också att detta är viktigt, men frågar mig om det är 

realistiskt att kunna tillgodose varje enskild elev detta, med de förutsättningar som finns i 

dagens skolor. 

 

Av enkätundersökningen och intervjuerna jag gjort framtonar en positiv bild av skolan. Just 

den skola dessa elever går på måste ha lyckats relativt bra med arbetet att göra skolan till en 

trevlig arbetsplats. Men det går inte att komma ifrån att det finns elever som inte trivs. Sådana 

som jag talade om i inledningen, som behöver jobba med ”allt”, som tycker att det är svårt 

och stressigt, som protesterar med att vara utagerande. De skall också få en undervisning som 

anpassas efter deras förutsättningar och behov.  

 

Man kan fråga sig om elevers skolvardag skulle se annorlunda ut om man utgick från elevens 

behov vid schemaläggning av salar, lektionstider och ämne?  Egentligen vore det  en 

självklarhet. 

 

Något som skiljer år 6 från högstadiet är betygen. Hur stor påverkan har det för skolans 

utformning och arbetssätt. Det är något som inte har tagits upp i detta arbete. Kanske ett 

uppslag för någon att forska vidare på? 
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Resultat av enkät     

          
Den övergripande frågan: Hur tycker du att det är nu, jämfört med år 6, när 
det gäller: 

  

          
          

Fråga 1:skolans ämnen:        

          
bättre   sämre   ingen skillnad   

          

37   12   7    

          

Kommentarer till bättrealternativet:       

fler och nya ämnen   11 st.        

kunniga lärare   6 st         

roliga lektioner 4 st         

positivt med olika lärare   2 st.        

bättre lärare         

kul med nya ämnen         

längre lektioner med mer eget ansvar       

          

Kommentar till 
sämrealternativet: 

       

mycket att göra och stressigt   4 st.       

mycket svårare  2 st         

långa lektioner         

fler och tråkiga ämnen        

saknar frihet och bra utrymmen, för t.ex forskning      

man fick pyssla mer i 6:an        

saknar musik         

lättare att planera i 6:an        

          

          

fråga 2: lektionstider         

          

bättre   sämre   ingen skillnad   

          

25   28   3    

          

Kommentarer till bättrealternativet:       

många korta lektioner   4 st.        

lagom   3 st.         

man får mer gjort   2 st.        

mer raster   2 st.         

kortare än i 6:an         
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variation jämfört med 6:an, där de alltid var 60 min långa     

långa och bra         

roligare med variation         

40 min. är lagom, 80 min. kan vara jobbigt       

          

Kommentar till 
sämrealternativet: 

       

långa och jobbiga   16 st.        

för stressigt mellan lektionerna   4 st.       

för många olika tider att hålla reda på   2 st.       

pratigare   2 st.         

långa dagar           

          

          

fråga 3: raster         

          

bättre   sämre   ingen skillnad   

          

37   12   7    

          

Kommentar till 
bättrealternativet: 

       

de är längre   22 st.         

håltimmar   5 st.         

fler   5 st.          

man hinner äta         

man hinner till lektionerna        

bra med variation mellan korta och längre       

          

Kommentar till 
sämrealternativet: 

       

för korta   5 st.         

tråkigt med håltimma   2 st.        

för långa ibland, för korta ibland        

inget att göra         

för få          

          

          

fråga 4: läxor         

          

bättre   sämre   ingen skillnad   

          

11   38   7    
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Kommentar till 
bättrealternativet: 

       

mindre (färre)   3 st.         

man behöver inte göra dom   2 st.       

man kommer ihåg till prov        

för många i 6:an         

man lär sig mer         

hinner klart planering         

större läxor= större ansvar= bättre prestation      

          

Kommentar till 
sämrealternativet: 

       

mer och fler   19 st.         

för många   8 st.         

stressigt ibland   3 st.         

svårare läxor   3 st.         

lättare att planera i år 6        

man hinner inget annat        

för kort tid på sig         

krockar med andra ämnen        

för många till samma dag        

jobbigt          

          

          

fråga 5: eget ansvar         

          

bättre   sämre   ingen skillnad   

          

42   7   7    

          

Kommentar till 
bättrealternativet: 

       

mer ansvar   7st.         

man får själv hålla reda på tider, salar och material   5 st.     

man är mer självständig   4 st.        

man lär sig ansvar och att lyssna   3 st.       

man måste klara sig själv   2 st.        

man får lägga upp ansvaret själv   2 st.       

det är bra att få   2 st.         

man får göra som man vill   2 st.        

det blir snart allvar         

betyg snart = mer ansvar        

jag har bättre ordning nu        

förut fick man allt serverat        
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Kommentar till 
sämrealternativet: 

       

för mycket att hålla reda på   3 st.       

svårt att komma ihåg         

          

          

fråga 6: lärares förtroende för dig        

          

bättre   sämre   ingen skillnad   

          

13   24   19    

          

Kommentar till 
bättrealternativet: 

       

de litar på mig   4 st.         

vissa lärare visar förtroende        

läraren förutsätter att man klarar vad de ger oss att göra     

de litar på mig och jag på dom        

          

Kommentar till 
sämrealternativet: 

       

för många olika lärare   8 st.        

det är slöare   3 st.         

kände läraren bättre i 6:an   2 st.        

min lärare i 6:an var bäst och litade på mig       

känner inte lärarna så bra än        

lärarna hade större förtroende för mig i 6:an       

det är många elever som ljuger så lärarna tror inte på nå`n     

svårt att förklara, jag vet ju inte vad lärarna tycker om mig     

          

          

fråga 7: lärares respekt för dig        

          

bättre   sämre   ingen skillnad   

          

21   19   16    

          

Kommentar till bättrealternativ:        

äldre nu det ger respekt   2 st.        

låter mig prata   2 st.         

de litar på mig         

tar mig på ett moget och respektfullt sätt       

mer i 7:an än i 6:an         

mer vuxen nu         

de visar det         
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Kommentar till 
sämrealternativet: 

       

fråga dom   3 st.         

kände 6:ans lärare bättre   2 st.        

man blir inte litad på, pga att lärare tror lika om om dåliga elever som 
bra 

   

läraren respekterade mig bättre i 6:an       

då var vi störst på skolan, nu är vi minst       

det är så många elever, så man blir inte tagen som individ så mycket    

de har så mycket att tänka på        

de gastar och slåss         

det är så många olika         

          

          

fråga 8: helheten         

          

bättre    sämre   ingen skillnad   

          

41   6   9    

          

Kommentar till 
bättrealternativet: 

       

roligare   10 st.         

mer kompisar   7 st.         

känns bättre   4 st.         

mycket friare   3 st.         

det finns cafeteria   3 st.        

bra   3 st          

allting   2 st.         

det finns datasal   2 st.        

man får göra som man vill        

mer rast          

det finns skåp         

mer att göra på rasterna        

bättre med många lärare        

4-5-6:an var tråkig         

man blir större och kommer närmare gymnasiet      

håltimmar          

mer valmöjligheter         

lär sig mer          

bättre lokaler         

bättre lektioner         

svårt med schemat i början, men nu går det bättre      
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Kommentar till 
sämrealternativet: 

       

för mycket prov         

för långa dagar         

för lite 
fritid 

         

allting var fridfullare i 6:an        
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Intervju den 3/6-02 med pojke år 7 

 

-    Hur kändes det att börja högstadiet? 

 

-   Det första jag tänkte på var att det skulle bli skitkul, tyckte jag i alla fall. Och pirrigt, det 

var första gången jag åkte buss till skolan, jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. När jag 

gick i sexan ville jag att den årskursen skulle gå jättefort. Jag längtade så mycket efter sjuan, 

jag hade gått i -------- så länge, ja ,hela mitt liv. 

- Så det var ”glada” förväntningar, du tyckte det skulle bli kul? 

- Ja 

- Stämde det då? Blev det så?  

- Ja, de första veckorna, sen började det bli jobbigt. 

- Vad var det som blev jobbigt? 

- Man fick röda kort om man bara kom några minuter försenat, men sen slutade de med det. 

Ja, sen började de tjata om allting och det blev svårare, med matte, engelska och svenskan, 

alla de där huvudämnena. Man var tvungen att få godkänt. 

- När det blir jobbigt, förlorar man då glädjen, är det inget kul längre? 

- Nej, det är fortfarande kul, tycker jag faktiskt. Det går ju så fort, det här året har gått 

jättefort. 

- Årskurs sex var alltså tråkigt för du hade gått där så länge, du kunde det? 

- Ja, det var så lätt det mesta, nationella proven var lätta, det gick bra. 

- Och så blev det mycket svårare här då?  

- Ja, i --------- fick man inte alltid precis det bästa, de bytte lärare stup i ett, jag hade tolv 

olika lärare, ”gumpa”-lärare har jag haft fyra olika. 

- Men det är ju väldigt många olika lärare här på högstadiet också?  

- Ja, men här byter man aldrig lärare, det är alltid samma lärare, man vet vilken lärare man 

ska ha för varje olika ämne. 

- Så var det inte i --------? 

- Nej, där var det olika lärare i samma ämne. 

- Vilken är den största skillnaden mellan år 6 och 7 ,tycker du? 

- Det är inte så stor skillnad mellan sexan och sjuan, egentligen inte, det är svårare i sjuan, 

men inte så stor skillnad, nästan exakt likadant. 

- Tycker du att du får den hjälp du behöver när du har svårt i ämnena? 
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- Ja vi har ju Göran, han går jämt och hjälper, frågar oss och tar hand om oss. Man får 

mycket hjälp på lektionerna också, det är bara att räcka upp handen så kommer dom, men 

ibland kan det ta lite tid. 

- Men du tycker att du känner lärarna? 

- Ja 

- Känner dom dig? 

- Ja, det tror jag. Dom flesta gör det nog. 

- Tog det lång tid att lära känna lärarna? 

- Nä, en vecka sen kunde man nästan allihopa. 

- Tycker du att du får  vara med och bestämma hur det ska se ut i de olika ämnena? 

- Ja, det är svårt, det är så många elever, alla kan inte få som dom vill. 

- Men har ni några omröstningar om något? 

- Ja, om utseendet på korridorerna, smårum, kök, entre, ja allting.  

- Själva innehållet i ämnen då?  

- Det är inte mycket vi får bestämma där, det är lärarna som bestämmer. 

- Är det något du skulle vilja ändra på?  

- Nej, jag tycker det är bra, jag tycker det här nya systemet som ska bli när jag börjar åttan 

låter bra. Man har ett ämne i åtta, nio veckor, sen har man ett nytt i åtta, nio veckor, t ex 

bild så blir det klart på en termin allting. Då har vi ett ämne vi kan tänka på hela tiden, det 

är lättare att få godkänt då, än när man har flera ämnen samtidigt. 

- Ja, om man tittar på ert schema har ni väldigt många olika ämnen under en och samma 

dag. 

- Ja, det är inte mycket man lär sig egentligen under en dag. 

- Så om man sammanfattar det här så tycker du att högstadiet blivit bra? 

- Finemang 

- Det är finemang!! 

- Du har kompisar? 

- Ja, man får lätt kompisar här. 

- Då tackar jag dig för att jag fick prata med dig. 
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Intervju den 3/6-02 med flicka år 7A  

 

- Kommer du ihåg hur det var att gå i årskurs sex? 

- Jag kommer mest ihåg som om det var kul, eller att vi bara gjorde roliga saker. 

- Hur tänkte du inför årskurs sju? 

- Att det skulle bli mycket prov och sånt och att det skulle bli kul. 

- Det skulle bli kul, det var positiva förväntningar? 

- Ja, men man funderade mycket på hur ämnena skulle bli, och om det skulle bli mycket 

prov. 

- Kompisar? 

- Det var inte så farligt, för jag har ganska lätt att få kompisar. 

- Hur stämde det sen med det du funderade på?  

- Det stämde ganska bra, förutom att det inte blev lika många prov som jag trodde att det 

skulle bli. Och så trodde jag att det skulle vara svårare att gå i sjuan, men det var det inte, 

det var lättare. 

- Hur är det i sjuan då, överhuvudtaget? 

- Det är väl bra, men det är lite för mycket stök. 

- För mycket stök? 

- Men det har blivit bättre nu när de har en F-klass. Det är mycket lugnare nu. 

- Hur tycker du arbetsdagarna är då?  

- Det beror på, det kan vara en dag som är jättekort och så en dag som är jättelång och 

jobbig utan några raster nästan. 

- Man kan säga att det är ojämn belastning då?  

- Ja 

- Hur var det i sexan? 

- Då var det jämt, då var det ungefär lika mycket varje dag. Då hade vi en förmiddagsrast, 

en lång lunchrast och en rast på eftermiddagen. Det var ganska bra. 

- Vad var det som var bra i årskurs sex? 

- Jaa, kanske att man kände alla redan från början, jaa jag vet inte riktigt. 

- Var det något som var dåligt då?  

- Det var att man började bli trött på den skolan och så.  

- Det var dags för nåt nytt? 
- Ja 
- Vad är det som är bra i år sju? 
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- Kompisar och jag tycker det är bra med många olika lärare, om man inte tycker om en 

lärare så har man ju flera andra och så är det roligare att gå på en större skola. 

- Vad är det som är dåligt? 

- Att det är mycket stökigare. Det är annorlunda här emot sexan, där visste alla vem man 

var, det gör man inte här. 

- Tycker du att du får den hjälp du behöver i år sju, jag tänker på ämnena? 

- Ja, jag tycker det. 

- Tycker du att lärarna känner dig? 

- Ja, de flesta. 

- Känner du lärarna? 

- De flesta. 

- Du har förtroende för dem? 

- Inte alla, men en del. 

- Hur var det i sexan? 

- Då hade man en klassföreståndare som man haft i flera år så då kände man att man kunde 

prata mer med henne. 

- Tycker du att du får vara med och bestämma här på skolan? 

- De frågar i klassen vid klassråd, vad man vill, ganska bra ändå.  

- Vad handlar det om då?  

- Om man tycker att det ska ändras nåt på skolan, om vi vill att det ska vara t ex 

basketkorgar och sådana saker. 

- Det är ”utseendesaker”? 

- Ja. 

- Hur är det med ämnen då, har ni något att säga till om där? 

- Nej, ingenting. 

- Hur var det i sexan? 

- Där var det lite mer. Vi fick vara med och planera. 

- Tycker du att det är roligt här i skolan? 

- Ja, ibland, det beror på vad man har för lektioner. 

- Vad är det som är roligt? 

- De ämnen som är roliga! 

- Finns det något du skulle vilja ändra på här? 

- Ja vet inte, att det inte skulle vara så stressigt, man ska lämna in saker och lärarna säger att 

man ska skynda sig att lämna in arbeten, det blir oftast samtidigt i flera olika ämnen. 
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- Vad tror du om förändringarna till hösten? 

- Det tror jag blir bra, då har man kommit igång i ett ämne och kan hålla sig till det. 

- Men du trivs på högstadiet? 

- Ja, ganska bra i alla fall. 

- Ganska bra? 

-  Ja, det är det här med stressen. 

- Har du något mer du vill säga? 

- Nej. 

- Då tackar jag dig för pratstunden. 

 

 

 

 

Intervju den 3/6-02 med flicka år 7 

 

-    När du gick i årskurs sex, vad hade du för förväntningar på årskurs sju då?  

- Att det skulle bli kul och att det skulle bli mycket att göra. 

- På vilket sätt skulle det bli kul? 

- Det skulle bli roligt att komma till en ny skola, jag hade ju gått där i sju år. 

- Vilken skola då?  

- -------skola 

- Hur trodde du att det skulle bli? 

- Bra trodde jag, jag hade aldrig varit på skolan innan. 

- Så allt var nytt, lokaler och allting? 

- Ja 

- Hur blev det sen då?  

- Väldigt bra tycker jag, man får gå runt och ha olika lektioner i olika klassrum, det tycker 

jag är bra. Man har sitt skåp, det tycker jag också är bra. Allt är nästan bra. 

- Finns det inget som är dåligt? 

- Det är att vi går så länge på dagarna i så fall. Annars är det väl inget. 

- Hur trivdes du i årskurs sex då?  

- Det var också bra, lite stökigt ibland, vi gick i en fyr-fem-sexa.  

- Tyckte du det var stor skillnad på årskurs sex och årskurs sju? 
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- Ja, det är mycket friare här tycker jag, man ska lämna in saker men man har lektionstid på 

sig, så det beror på dig själv hur mycket du får göra hemma. 

- Det är mer eget ansvar här? 

- Ja, så var det inte i sexan. 

- Tycker du att du får vara med och bestämma här i skolan? 

- Ja om jag vill så får jag väl det, 

- Vad handlar det om då?  

- Ja, om allt möjligt. Jag klan inte komma på något nu. 

- Om ämnesinnehåll? 

- Ja, det hade vi någon gång i grupper, men jag vet inte om det blev något av det. 

- Tycker du att du känner lärarna här? 

- Ja, nu gör jag det. 

- Och dom känner dig 

- Ja jag tror det. 

- Dom vet vem du är? 

- Ja, det känns så.  

- Jag får den uppfattningen att du är en tjej som tycker det är roligt med skolan, stämmer 

det? 

- Ja, oftast i alla fall. 

- När är det  kan vara tråkigt då?  

- Det är väl när man ska upp på morgonen! 

- Är det något du skulle vilja ändra på?  

- Nej, det tror jag inte, det känns bra, jag kan inte komma på något. Det skulle vara att få 

flytta våra skåp från den här korridoren till kapphallen. 

- Känner ni er utanför här? 

- Ja man får inte träffa åttor och nior. 

- Men i stort trivs du bra? 

- Ja det gör jag 

- Då tackar jag dig för den här intervjun. 

 

 


