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Sammanfattning.

Detta arbete handlar om lärares arbetssituation och hur den har förändrats efter Lpo94. Arbetet
handlar också om betyg och hur dessa har förändrats genom århundradena. Det har även kommit
att handla om hur lärare går till väga för att hjälpa de elever som inte klarar godkänd gränsen i
kärnämnena.

Resultatet av litteraturstudier och en intervjuundersökning visar på en näst intill enig lärarkår.
Lärarna är positivt inställda till det nya betygssystemet men skulle vilja ha fler steg i betygsskalan.
Lärarna upplever att en ökad arbetsbelastning ligger i att få alla elever godkända. Lärare och
elever kan ibland känna stor frustration, när de tillsammans kämpar för ett godkänt resultat. 
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Bakgrund
Då jag gått några terminer på min utbildning slog mig tanken att jag faktiskt ”genomlidit” tre
olika betygssystem under mina år på skolbänken, allt från det absoluta genom det relativa och
till det målrelaterade. Det skulle vara intressant att  titta lite närmare på varför man har ändrat
betygssystemen genom tiderna. Men mitt huvudtema kommer att vara hur det nya betygs-
systemet och införandet av  Lpo 94 har förändrat högstadielärarens arbetssituation. Jag har
främst inriktat mig på lärare som undervisar i matematik eftersom det är ett av kärnämnena1

och eftersom jag skall undervisa i detta ämne.

Syfte
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur högstadielärarens situation har förändrats
med Lpo 94 och det senaste betygssystemet. Som bakgrund till undersökningen har jag satt
mig in i betygssystemen genom tiderna.

Frågeställning
1. Betygssystemen, hur de har sett ut och varför har de förändrats?

2. Hur har matematiklärarens arbetssituation förändrats med Lpo 94 och det senaste
betygssystemet?

Metod
Den metod jag valt för mitt arbete består av intervjuer med lärare som varit verksamma under
minst två olika betygssystem och till detta en litteraturstudie om lärarnas arbetssituation. Jag
har dessutom läst litteratur om de olika betygssystemen och deras tillkomst. Jag inledde
arbetet med att läsa SOU 1992:86 Ett nytt betygssystem som är ett slutbetänkande av
betygsutredningen. Innan jag helt bestämde mig för frågeställning tog jag också kontakt med
kommunen där jag skulle intervjua lärarna. Jag ville få reda på i vilken utsträckning skolorna
och lärarna var styrda av kommunala beslut. Lärarnas arbetssituation skulle ha påverkats av
eventuella kommunala beslut om att få alla elever godkända i kärnämnena. Jag hade en känsla
av att det mycket var detta  det skulle kunna komma att handla om. Jag menar att det nya
betygssystemet innebär att vissa elever inte  blir godkända, medan motsvarande elever i det
gamla betygssystemet kunde få betyget etta eller tvåa och ändå fortsätta till gymnasieskolan.
Det enda kommunen styrde över var sommarskolorna. Därmed kunde jag gå vidare för att
undersöka vad man gör ute på skolorna.

                                                          
1 Kärnämne är det samlingsnamn man använder för att beteckna svenska, matematik och engelska.
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Efter en rundringning till kommunens olika skolor fick jag telefonnummer till lärare, som jag
sedan ringde upp för att bestämma en tid med och för att informera dem om mitt tillväga-
gångssätt. Jag berättade att intervjun skulle ta cirka en timme, att den skulle ske med
bandspelare och att jag endast skulle ställa en öppen fråga: ”Hur har din situation som lärare
förändrats med Lpo 94 och det nya betygssystemet?”. Denna fråga fick den intervjuade fritt
utveckla sina tankar kring2. På detta sätt fick jag den intervjuade att berätta, resonera och
beskriva sammanhanget som han eller hon ser det. Jag fyllde sedan på med frågor som inte
kommit upp eller som jag var mer nyfiken på. Jag har intervjuat fem lärare på tre olika skolor
och det föll sig så att det blev tre kvinnor och två män. En av lärarna är pensionerad och har
inte använt sig av det senaste betygssystemet. Hennes intervju har jag använt mig av när jag
beskriver de äldre betygssystemen. Redovisning av intervjuerna kommer inte att ske i sin
helhet utan jag har tagit med det som jag ansett relevant för min undersökning. Den analys jag
gjorde gick ut på att finna skillnader och likheter, vilket är en vanlig metod när det gäller
kvalitativa analyser av intervjuer.3
Intervjuerna genomfördes under perioden maj – juni år 2001.

                                                          
2 Annika Lantz, Intervjumetodik (1993)
3 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997)
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Litteraturstudie
Litteraturstudien består av tre delar. Den första delen handlar  om olika betygssystem och den
andra delen om lärarens arbetssituation. Den tredje beskriver kortfattat innehållet i några för
denna studie intressanta utredningar.

Betygens historia

Betygsskalor under olika tider
Betyg och betygssättning har sedan länge varit en mycket omdiskuterad fråga. Redan under
1600-talet fanns något man kallade vitsord i kristendomskunskap och om detta kan man läsa i
kyrkolagen. Någon gång mellan 1686 och 1800-talet under lärdomsskolans historia förekom
att eleverna erhöll ett så kallat testimonium, där de med korta meningar fick bedömningar som
”flitig men trögminter”, ”kvicker” etc. Först i början av 1800-talet införs
bokstavsbeteckningar. Betygsskalan var fyrgradig och bestod av:

A = berömlig insikt
B = godkänd insikt
C = försvarlig insikt
D = otillräcklig insikt

Nu skulle eleverna få betyg efter prestationen i de olika ämnen och slippa bedömning av
personliga egenskaper. Men lärarna tyckte att betygsskalan var alltför onyanserad, vilket
ledde till att läroverksstadgan föreskrev en sjugradigskala med mellansteg samtidigt som D
försvann. Betygsskalan såg ut på följande sätt:

A = berömlig (insikt och flit)
Aba = (starkt AB) senare a
AB = (detta mellansteg infördes först)
Ba = (starkt B)
B = godkänd (insikt och flit)
Bc = (svagt B)
C = underkänd ( från början försvarlig insikt och flit)

Utifrån detta växte så den betygsskalan fram som kom år 1905:

A = Berömlig
a = Med utmärt beröm godkänd
AB = med beröm godkänd
Ba = Med nöje godkänd
B = Godkänd
Bc = Icke fullt godkänd
C = Underkänd
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Den sjugradiga skalan användes ända fram till 1962. Betygsskalan kallades den absoluta,
vilket innebar att prestationen värderades i relation till kursplanen. Efter detta kom så den i
vår tid, än så länge mest diskuterade betygsskalan, den fem – siffriga. Enligt denna skala
skulle eleverna bedömas relativt, vilket innebar att alla elever i hela landet skulle kunna
jämföras med varandra. Efter den relativt korta sejouren med de relativa betygen ( 1962-1994)
kom så det nuvarande betygssystemet med de målrelaterade G, VG och MVG, där varje betyg
skall motsvara ett visst kunskapsinnehåll. Andra former av betyg har diskuterats. Ett exempel
är individrelaterade betyg, som ser mer på elevens beteende och hur eleven utvecklas.4 Detta
skulle kanske vara bra för den svagpresterande eleven som behöver höra att han (eller hon)
gjort framsteg, men också för den högpresterande som ibland kanske vill ”lata sig” och genom
detta skulle få extra stimulans. Även synpunkter om en betygsfri skolan har tagits upp men
inte haft någon framskjuten plats i diskussionerna .

Varför har betygssystemen förändrats?

Det absoluta betygssystemet
Varför har då skolan ändrat betygen genom tiderna? Om jag ser till betygen som kom på 1800
– talet så var det  lärarna som tyckte att de hade för lite att välja på. De ville ha betygen mer
nyanserade och  valde då att utöka den fyrgradiga skalan till en sjugradig. Skolan hade
dessutom betyg i uppförande och ordning i en skala från A till D. Detta var det absoluta
betygssystemet där varje betyg motsvarade ett visst mått på kunskap. Så särskilt mycket
anvisningar om vad varje steg innebar för kunskaper fanns det inte och inte heller några
betygskriterier. Det var väldigt fritt för var och en lärare att sätta betygen.5

Det relativa betygssystemet
Nästa steg i utvecklingen av betygen kom med 1957 – års utredning och förändringen
genomfördes samtidigt med den nya läroplanen för grundskolan (Lgr 62) och kom alltså
1962. Anledningen till det nya betygssystemet var skolreformens intentioner  att öka vikten av
personligheten och skolans  sociala fostran. Det gamla betygssystemet sågs som ett hinder för
en skola med den nya målsättningen. Därför skulle det gamla absoluta betygssystemet bort.
Utredarna ville nu ha ett relativt betygssystem där läraren skulle följa den Gausska
normalfördelningen så att alla landets elever kunde jämföras med varandra. Gauss, Karl
Fredrik, 1777 – 1855 var en tysk matematiker. Han har gett namn åt den kurva som ger en
grafisk bild av normalfördelningen.6
Uppställningen här anger hur många procent av alla elever som skall ha ett visst betyg.

Betyg 1  2  3  4 5

Procent 7 24 38 24 7

Utredningen betonade att betygen fanns till för framtida studier och för arbetsgivaren, därför
var det viktigast med betyg i slutet av skolgången. Av den undersökning som genomfördes av
Sven Rydberg på uppdrag av 1957-års skolberedning, där 169 speciellt uttagna lärare och 62
företagare fick svara på en enkät, framgår att det var arbetsgivarna i större utsträckning än

                                                          
4 NE, Bra Böcker AB 1998
5 Leif Davidsson Boo Sjögren Lars Werner. Betyg (2000)
6 Bra Böckers Lexikon (1977)
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lärarna som ville ha ett sifferbetyg. Andra meningsskiljaktigheter som kom fram i enkäten
gällde hur många steg betygsskalan skulle innehålla. Lärarna vill ha en upp till 19 – gradig
skala men  arbetsgivarna nöjde sig med en 9 – gradig skala. Arbetsgivarna vill också att
slutbetygen skulle innehålla mer information som var nyttig för dem. De önskade ett separat
utlåtande om kontakt- och samarbetsförmåga, uthållighet, energi och flit. Även frågan om
betygsfrihet i vissa ämnen togs upp i denna enkät, men rönte ingen vidare framgång, framför-
allt inte i matematik.7 Det var en lång och snårig process innan riksdagen kom fram till ett
beslut. Det var med fasa lärare, elever och föräldrar såg det nya betygssystemet med sin
procentuella fördelningskurva. I början var lärarna väldigt styrda av normalfördelningen.
Något som belyser att det relativa betygssystemet inte var så bra är de många utredningar som
nästan genast satte igång efter införandet av Lgr 62. Ingen av dessa ledde till några
förändringar.8 Vid övergången till det relativa betygssystemet gavs anvisningar om hur
betygen skulle fördelas och där betonade man att fördelningstalen gällde endast ett mycket
stort antal ogallrat elevmaterial9.

I min intervju med den pensionerade läraren Ragnhild pratade vi om övergången från det
absoluta betygssystemet till det relativa betygssystemet som belyser just dessa saker.
Ragnhild berättade  att lärarna till en början var väldigt styrda av normalfördelningen. Det var
ideliga samtal med studierektorn som hade synpunkter på kurvans utseende för hennes klass.
Betygskonferenserna blev långdragna historier till sent in på nätterna. Läraren fick där
argumentera för varje enskild elev om den eller den siffran,  eftersom ”om något ändrades
stördes kurvan”. På frågan om elevernas framtida arbetsgivare hade ett större inflytande då
svarar hon att  ”det var nog så”. Efter något år kom så tydligare direktiv uppifrån och lärarna
behövde inte längre hålla så hårt på normalfördelningen inom klassen.

Det målrelaterade betygssystemet
Så kom då 1990 - års beslut om en ny betygsutredning. Denna gång bestod utredningen bara
av politiker för att den skulle få en bred politisk förankring. Direktiven var att avskaffa det
relativa betygssystemet och införa ett målrelaterat betygssystem där elevens kunskaper och
färdigheter förhåller sig till vissa uppställda mål. Problemet för utredningen var att det inte
fanns några mål. Läroplanskommittén hade inte börjat sitt arbete och utredningen fick  skjuta
på tidsplaneringen så att de kom i fas. Ganska snart kom utredningen fram till att de skulle
föreslå kunskaps- och målrelaterade betyg och detta under stor enighet. 1993 var den då
borgliga regeringen klar med sin utredning men något beslut hade inte tagits. Vid valet 1994
fick vi regeringsskifte och betygsutredningen skulle rivas upp, men så gjordes aldrig. Endast
en del ändringar gjordes. De förändringar som kom till var att betygsskalan blev i tre steg
istället för sex steg. Man ändrade från att betyg skulle ges från höstterminen i sjuan till
vårterminen i åttan, och att betygskriterier endast behövdes för VG. Det sistnämnda har man
senare ändrat på. Så fick vi en ny läroplan (Lpo 94) och ännu ett nytt betygssystem med tre
nivåer ( G, VG och MVG). I mina intervjuer har jag frågat lärarna vilket betygssystem de
föredrar. Det är det senast de vill ha, säger samtliga, och de har arbetat med minst två olika
betygssystem.

                                                          
7 Rydber Sven. Strukturer på skolans betyg inom lärarkår och arbetsmarknad, (1957)
8 Leif Davidsson Boo Sjögren Lars Werner. Betyg (2000)
9 SOU 1992:86 Ett nytt betygssystem.
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Lärarens arbetssituation

Lärarens arbetsuppgifter består av många olika moment. Det handlar om planering och att se
till att eleverna deltar i olika sorters aktiviteter. Läraren måste se till att det finns uppgifter att
göra och att det finns instruktioner till dessa. Detta är vad som kallas undervisning. Dessutom
måste allt följas upp och elevernas kunskaper skall bedömas. Läraren skall också förverkliga
skolans uppdrag. Det gäller inte enbart kunskap utan också den sociala delen där eleven skall
fostras, och ges en personlighetsutveckling. Skolan förväntas också skapa en samhällelig
gemenskap. Detta sker under ständiga förändringar av samhället.10

Undervisningens organiserande
Om man ser rent historisk på undervisningsmetoder så har de som allt annat förändrats genom
tiderna. Klassundervisning är den undervisningsmetod då samtliga elever sysslar med samma
sak antingen det gäller att lyssna på läraren, se film eller delta i diskussioner. Här har läraren
den styrande och kontrollerande rollen. Lertavlor från den gamla kulturen längs Eufrat och
Tigris visar på att denna metod användes redan för flera tusen år sedan. I vår västerländska
kulturhistoria visar det sig också vara den mest använda metoden, där läraren inleder
lektionerna med en genomgång, som sedan leder till att eleverna arbetar med givna uppgifter.
Detta innebär att innehållet som skall förmedlas framställs av läraren och lärs in av eleverna.
Klassundervisning i denna mening har först börjat användas i Sverige på 1600-talet då
årskursklasser för första gången dök upp. Det kunde bara genomföras på orter där det fanns
tillräckligt elevunderlag. På landsbygden har det ända in i vår tid funnits så kallad skola i B-
form (årskurslöst). De senaste åren har det skett en ökning av denna form av skola, kanske
framför allt av ekonomiska skäl. Det blir billigare för små skolor med få elever att organisera
undervisningen årskurslöst.
Skolornas arkitektur baserades på klassundervisning och det finns kvar i många av våra skolor
idag. Detta gör det svårt att möblera efter dagens behov då eleverna ofta sitter i grupper, en
del av dem med ryggen mot läraren, tavlan etc.
Redan i början av 1900-talet framkom en massiv kritik av klassundervisningen, den ansågs
som konservativ. Om den försvann kunde en modern skola börja byggas. Denna kritik
mattades av så småningom och ersattes med en mer resonerade inställning. Detta kan ha
berott på det kärva ekonomiska läget eftersom det var den minst kostbara
undervisningsmetoden. Men det hade också  kommit forskningsresultat som sade att det ändå
var den metod då eleven lärde sig mest. Riskerna med dagens skola och dess klass-
undervisning framgår av följande fyra påståenden:

1. Den kanske inte alltid är så rolig.
2. Den  kanske inte är så effektiv.
3. Den är alldeles för dominerande.
4. Den är svår att individualisera.

Detta har framkommit genom flera elevenkäter från hela Europa.11

Men det är ju så att skolans arbetsformer håller på att förändras. I början på 1970-talet var
klassundervisningen  helt dominerande, nu har enskilt arbete och arbete i grupp blivit
vanligare. Detta syns på många scheman där det kan stå ”eget arbete” eller ”allt”. ”Eget
                                                          
10 Ingrid Carlgren och Ference Marton, Lärare av i morgon. (2001)
11 Gerd B Arfwedson, Undervisningens teorier och praktiker (1998)
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arbete” kan vara ett sätt för läraren att lägga undervisningen på rätt nivå. ”Eget arbete” kan
också beskrivas som att läraren har ändrat sin uppgift från ”utlärning” till att hjälpa till med
elevernas inlärning. Man blir en handledare, hjälpare och läraren måste inte hela tiden vara
motorn i arbetet. Denna utveckling mot ”eget arbete” innebär en individualisering både vad
avser tiden att arbeta med uppgiften och val av uppgift. Men detta innebär både nya
möjligheter och nya problem. Den långsamma eleven får tid att arbeta i lugn och ro och
behöver inte bli störd av att det skall göras annat. Var och en arbetar i sin egen takt. Men den
långsamme blir omkörd även här. Också lektionerna försvinner i större eller mindre
utsträckning med detta nya sätt att arbeta och livet i klassrummet förändras.12 Samtidigt får
man inte glömma andra aspekter på skolarbetet och tro att individualiseringen är allt. Alla
förändringar är inte bra. När skolan inte längre klarar av att ge eleverna goda kunskaper,
kommer snabbt diskussionen om nivågrupperingar, ett sätt att dela in eleverna i olika grupper
efter deras förmåga. Wallby m.fl. skriver i en bilaga till Hög tid för matematik om elevers
olikheter – organisationsproblem eller undervisningsutmaningar? Författarna diskuterar här
nivågrupperingar och den problematik som finns kring detta. Det kan tyckas enkelt och
oproblematiskt, men så är inte fallet utan diskussionerna går oftast höga när frågan kommer
på tal. Det tycks bero på att många ser det som en politisk värdering, där man särbehandlar
eleverna i en skola som skall vara lika för alla. Sedan slutet av 1990-talet har man fått en lite
annorlunda syn på grupperingar eftersom denna form av beslut nu tas av rektorn på skolan
och inte av skolpolitikerna. Den forskning som finns om nivågruppering ger inget entydigt
svar om det är bra eller dåligt när det gäller elevernas prestationer. Det kan bero på att
avsikten ofta är outtalad eller oklar. Att bara dela in elever i nivåer efter prestation och sedan
inte göra undervisningen olika i olika grupper har liten eller ingen effekt alls. Man kan se
vissa risker med nivågruppering. Wallby m.fl. tar upp svårigheter att avgöra vilken grupp
eleven skall tillhöra, diskriminering, svårigheter att flytta mellan nivåer. En sak är att  elever i
lägsta nivåerna ställs inför alltför låga krav och de i de högre utsätts för en påtaglig stress.13

Undervisning i matematik

Bilder av undervisning i matematik
Eget arbete, enskilt arbete eller individuellt arbete och tyst räkning är i stort sett samma sak.
Eleven ska på egen hand lösa vissa uppgifter. Anvisningar om uppgifter, viss uppläggning,
arbetsgång i läromedlet eller planerat eget beting kan ha givits av läraren före start. De flesta
lärare kallar denna form av undervisning för individualiserad undervisning. Man delar in
individualiseringen i två former, en efter hastighet och en efter kompetensnivå. Den första
typen står för ”gå-vidare” och eleven får börja i nästa bok när den första är uträknad. Den
andra typen innebär att klassen hålls samlad och eleverna får jobba inom samma arbetsområde
med uppgifter av olika svårighetsgrad.

Läroboken
Endast ett fåtal av  de intervjuade lärarna i boken Problemlösning som metafor och praktik14

använder eget material. De allra flesta lärarna förlitar sig på den differentiering av uppgifterna
som läromedlet tillhandahåller. En del lärare anammar hela innehållet i form av inledning,

                                                          
12 Ingrid Carlgren, Från klassundervisning till”eget arbete” (1994), artikel i Praxis
13 NCM 1999, Karin Wallby, Synnöve Carlsson, Peter Nyström. Hög tid för matematik, bilaga 6 Elevers
olikheter – organisationsproblem eller undervisningsutmaning.
14 Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz. Problemlösning som metafor och praktik. Linköpings universitet (2000)
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presentation av det matematiska stoffet och metodisk uppläggning. Man hoppas därmed att
läroboksförfattarna har en metodisk tanke bakom läromedlet och att det avspeglar vad som
står i den  nya läroplanen. De lärare som inte använder sig av läromedel har ofta någon något
slag av utarbetat material, med struktur efter eller inspirerat av Montessori. De flesta lärarna
är beredda att komplettera det som står i läromedlet med andra uppgifter eller resonemang,
medan en del säger att de är fjättrade till materialet. Så det finns alla ytterligheter. Det är ofta i
samtal inom lärarlaget som läromedlets lämplighet diskuteras. En del lärare skaffar sig
ingående upplysningar och intervjuar till och med författaren. Man är ofta väldigt lojal mot
det läromedel man använder. Som lärare anpassar man sig till läromedlet och vet efter ett tag
hur lång tid de olika kapitlen tar, när det är tid för diagnoser och prov. Lärare tycker också att
samverkan med andra ämne och lärare är ett bra sätt att komplettera matematiken.15

Matematikundervisning.
Lärarna som intervjuas i boken Problemlösning som metafor och praktik berättar att de oftast
har en genomgång innan eleverna får arbeta på egen hand. Syftet med genomgången kan
variera från arbetsanvisningar för lektionen till att förklara eller förtydliga läromedlets
framställning. Det kan också behövas en förklaring till svåra ord eller, som för invandrar-
elever, en förklaring av sakinnehållet som kan vara obekant. Vad  gäller den matematiska
aspekten kan det vara en räkneuppställning som måste förtydligas eller hur man löser ett visst
problem, ett mönster eller en modell presenteras eller demonstreras. Men en genomgång kan
också bero på att läraren vid t.ex. en diagnos upptäckt att många elever missförstått någonting.
Detta behöver inte alltid bero på eleven utan läraren kan ha förklarat på ett svårbegripligt sätt.

Prov och betyg.
Många konferenser ägnas åt prov och betyg. ”Prov och betyg är ju ett nödvändigt ont.”16  Men
meningarna är delade om vad läraren anser nyttan av proven vara. Många säger att det bara
bekräftar vad jag redan visste eller gav det svart på vitt. Samtidigt finns också  lärare som
tycker de ser en helt ny sida hos eleven, en del svaga kunde prestera mer och en del duktiga
kunde misslyckas totalt. Ytterligare en fråga som kommer upp på konferenser är vad vi skall
göra med den som inte blir godkända, ett förslag är omprov.
Proven betraktas som en viktig återkoppling för läraren, som kan se om han/hon jobbat med
rätt saker och hur det gått hem hos eleverna. Sedan kan läraren sätta in lämpliga åtgärder.
Lärarna tycks vara lyhörda både för eleverna färdigheter och att undervisningen ligger i fas
med målen. Detta visar att lärarna har en kritisk inställning till sin undervisning och en
beredskap att ta tag i de problem som dyker upp. Men det är tidskrävande att genomföra, rätta
och bedöma prov. Lärarna skulle önska att proven var ett mer naturligt inslag i  elevernas
skolarbetet.

Aktuella utredningar

En utredning som behandlar det nya betygssystemet har gjorts på uppdrag av regeringen.
Arbetsnamnet är Konsekvenser av de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan. Uppdraget
formulerades på följande sätt:

                                                          
15 Wyndhamn, m.fl., Problemlösning som metafor och praktik, 2000
16 Wyndhamn, m.fl. Problemlösning som metafor och praktik. (sid. 184)
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Vilka konsekvenser de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan har fått, hur verksamheten i
grundskolan har påverkats, hur kommunerna följt upp eleverna som inte klarat
behörighetsreglerna, omfattningen vad gäller antalet elever med ofullständiga slutbetyg samt vad
eleverna erbjudits för alternativa studier t.ex. inom ramen för det individuella programmet.17

Arbetet har bedrivits inom projektet GROGY – övergången mellan grundskola och
gymnasieskola. I detta arbete har undervisningsråd och projektassistenter ingått och ett stort
antal intervjuer har gjorts med elever, lärare och föräldrar. Utredningen har pågått i tre år.

Första årets rapport, som kom 1999, redovisades kommuners insatser i grundskolan, och
arbetet med övergången mellan grundskola och gymnasieskola. Utredningen konstaterade att
kommunerna hade börjat använda sig av sommarskola, möjlighet att förlänga grundskoletiden
och individuella program på gymnasienivå. I rapporten ingick också en enkätundersökning av
lärares och rektorers uppfattning av grundskolan. Denna enkät gav till uttryck att många
elever fick godkänt fastän de inte uppfyllde målen. Detta skulle beror på  förtäckta
påtryckningar från olika håll.

Andra årets uppdrag, vilket gjordes som en enkätundersökning till 300 rektorer vid utvalda
grundskolor, gav till resultat att arbetet hade påverkats, såtillvida att insatser hade gjorts med
mindre grupper, nivågrupperingar, resurslärare och sommarskolor. Men trots dessa insatser
ökar antalet elever som inte når målen.

Tredje årets uppdrag bygger på frågeställningar som kom upp under andra årets enkät-
undersökning. Därför sammanställde man statistik och gjorde en intervjustudie där man
undersökte:

• om skolarbetets organisation är påverkad av och anpassad till de behörighetsgivande
ämnena.

• Vilken betydelse de behörighetsgivande ämnena har för elever och lärare i
grundskolan under år 4-9

• Vilken betydelse de behörighetsgivande ämnena har för andra ämnen.
• Vad skolan gör för att diagnostisera och åtgärda eventuella brister i måluppfyllelsen.
• Hur information och kommunikation sker allmänt och med avseende på de

behörighetsgivande ämnena.
• Vilken betydelse behörighetsämnena har för elevernas val.
• Vad olika grupper anser om behörighetskraven och deras konsekvenser.

NCM, Nationellt Centrum för Matematik, fick 1999 i uppdrag av utbildningsdepartementet att
utarbeta ett förslag till kompetensutvecklingsprogram i matematik och matematikdidaktik.
Rapportens titel är Hög tid för matematik och denna var klar i juni 2001.
Uppdraget har genomförts i samverkan med Statens skolverk, Högskoleverket, högskolor,
kommuner, föreningar och lärare. Nämnarens18 läsare har också varit delaktiga i rapporten
genom enkätsvar, erfarenheter och synpunkter.
Målgruppen för kompetensutvecklingsprogrammet är enligt regeringsuppdraget lärare i
förskolan, förskoleklasser, grundskollärare och gymnasielärare. Man har konstaterat att det i

                                                          
17 Skolverket, Den hägrande framtid…?(sid.9)
18 Nämnaren utges av Institutionen för ämnesdidaktik vid Göteborgs Universitet
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dessa grupper finns ett stort behov och ett stort intresse av ämneskunnande i matematik och
matematikdidaktik. Även andra grupper ses som viktiga för detta program, där ingår föräldrar,
skolledare och beslutsfattare.
Utmaningarna kan ses som många. Hur man kan göra matematiken mer spännande och
engagerande för eleverna, så att de kan tillämpa matematiken i vardagslivet, i yrkeslivet och
för framtida matematikstudier. Intresset för matematik kommer i tidig ålder och måste därför
uppmuntras på ett riktigt sätt. Regeringen vill därför att utvecklingsinsatser av olika slag och
pedagogiska metoder sätts in. Vikten av kontinuitet och ansvar vid övergångar betonas också,
liksom att allt för många elever inte når upp till betyget godkänd i matematik.

Skolverket redovisar årligen statistik över elever som lämnar grundskolan utan godkänt betyg
i de olika behörighetsgivande ämnena. Diagrammet nedan visar för åren 1998, 1999 och 2000
den procentuella andelen elever (pojkar respektive flickor) som inte har godkänt betyg i
matematik efter år 9.

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

Pojkar Flickor

Våren -98
Våren -99
Våren -00

Procentuell andel pojkar respektive flickor med ”IG” i matematik efter skolår 9
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Intervjuundersökning om lärares arbetssituation

Presentation av skolorna

Skola A är en skola som arbetar Montessoriinspirerat. Skolan ligger ganska nära en stor
kommun och den har ca 350 elever. Många av lärarna är äldre men skolledningen försöker se
till att det inte för många byts ut samtidigt. Det finns inga speciallärare på skolan. Lärarna har
i stället så kallad resurstid  så att av tre lektioner i matematik finns det under en av lektionerna
två lärare i klassrummet.

Skola B är en 4-9 skola inne i stor kommunen. Skolan har ca 750 elever och profilklasser i
musik och fotboll. Två lärare ansvarar för en klass, ofta finns båda i klassrummet samtidigt.
Stor schemamässig frihet endast övningsämnena som ligger fast. Lärarna arbetar i arbetslag
om ca 8 stycken som har ansvar för 120 elever. Det finns speciallärare på skolan som kan ta ut
vissa elever för undervisning. De ger rådgivning till klasslärarna om hur de skall jobba med
de elever som har problem.

Skola C är en 4 –9 skola i kommunens utkant utan någon särskild profilering, antalet elever är
ca 450 elever. Det finns speciallärare på skolan men flera av dem har varit sjukskrivna under
de senaste terminerna. En lärare finns för att ta hand om de svåraste fallen av läs- och
skrivsvårigheter. Matematikundervisningen är uppdelad i nivågrupperingar från ”snabb” till
”långsam”. Man försöker ha så få elever som möjligt i den ”långsamma” gruppen, för att de
skall få mesta hjälpen.

Presentation av lärarna

Svante arbetar på skola A. Han är högstadielärare och har arbetat som lärare sedan tidigt
1960-tal och har erfarenhet av alla de tre senaste betygssystemen, det första under bara en kort
period. Svante arbetar med ämnena matematik, kemi och fysik.

Olga arbetar på skola A. Hon är högstadielärare och har arbetat som lärare sedan 1967. Olga
undervisar i matematik och NO-ämnen.

Leif arbetar lärare på skola B. Han är högstadielärare och har arbetat som lärare sedan 1985.
Leif har idrott och matematik som sina ämnen.

Inger arbetar som rektor på skola C. Hon har tidigare varit högstadielärare med matematik
och NO som sina ämnen. Hon har arbetat sedan 1962 och sedan 1994 som rektor.

Svante och Inger har erfarenhet av alla de tre senaste betygssystemen, men bara korta perioder
av det absoluta betygssystemet. Olga och Leif har erfarenhet av de två senaste betygs-
systemen.
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Intervjuerna

Jag ringde upp lärarna och berättade hur jag tänkte gå till väga. Jag förberedde dem på att jag
skulle använda bandspelare och att intervjun skulle ta cirka en timme i anspråk. Jag
presenterade den öppna fråga som skulle vara min huvudfråga: ”Hur har din situation som
lärare förändrats med LPO-94 och det nya betygssystemet?”

Svante

Under intervjun kom Svante in på att det som saknades i skolan var en utvärdering från
gymnasieskolan som sa hur just hans elevers betyg låg i jämförelse med resten av kommun.
Han menade att det är så mycket diskussioner mellan skolorna och eleverna om att den och
den skolan ger höga betyg och den ger lägre betyg, för samma kunskaper. När jag efter en
stund ställde frågan igen, om hans arbetssituationen har förändrats, fick jag till svar

Pressen på oss har blivit större just i matematik, svenska och engelska för att lyfta upp dem som inte klara
godkänt. Arbetssituationen som helhet har blivit tuffare, vi gör avsevärt fler lektioner, plus att det kommit till lite
saker. Förut hade vi tid för institutions jobb och huvudlärarskap. Man hade mer tid före de nya avtalen att göra
intressantare, helt egna lektioner. Nu följer man mest läromedlet för man hinner inget annat.

Hur ser då Svante på detta med prov, har de har förändrats?

Ja det har de, de är indelade i en G-del en VG-del och en MVG-del.De som bara gör G-delen  behöver i princip
bara skriva svaren men på VG-delen och MVG-delen skall det vara mer beskrivande.

Hur har det påverkat dig att det kostar kommunen pengar om inte eleven blir godkänd, har du
blivit snällare?

 Nej det hoppas jag inte. Men jag tror inte gränsen för G går att jämföra med gränsen för en trea. Jag är
övertygad om att min gräns går vid  2,2 så man har inte samma krav på eleven.

Har du sett någon förändring av elevens situation?

Jag kan egentligen inte se att det skulle vara jobbigare idag. Vi  begärde mer av dem förr, men jag träffar på
mer och mer stressade elever, men jag vet inte vad det beror på. Betygsfixeringen har ju alltid funnits och då
framför allt hos de elever som ligger på G+ och strävar mot VG. De som ligger under godkänt är bara
skoltrötta.

Svante tror på de målrelaterade betygen men är lite osäker på om han alltid tillämpar dem till
fullo eftersom han inte alltid ser målen så tydligt. Han menar att det skulle behövas mycket
tydligare mål

Kanske fem sidor i bara matte. Man har ju sagt att de skall vara lätta att begripa och lätta att utvärdera och då
blir de lite urvattnade. Vilket gör att man kan tyda dem lite hur man vill. Det krävs en viss erfarenhet. Ofta finns
det färdiga prov och diagnoser. Håller man sig till dessa så är det väldigt bra med de målrelaterade betygen. De
relativa var svåra att sätta in i sitt sammanhang. Men de hade en fördel, det var för den flitiga eleven som inte
nådde godkänt. Där kunde man ge en tvåa och eleven kunde ändå komma vidare. Det är inte alls svårt att sätta
underkänt på en elev som är lat och lite halv svag. Då är det mycket tuffare att sätta det på en elev som verkligen
försöker men inte når dit.
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Olga

Hon tycker att arbetssituationen har ändrats så till vida att

Det är mycket mer krävande med det nya betygssystemet. Vi skall få alla godkända och det är mycket tydligare
när man inte är godkänd. Men hela skolsituationen är ju sådan att man har mycket mindre tid när det gäller
samarbete, det har fått stryka på foten. Den tiden är förbi när vi sitter på kvällar och jobbar med sådant, det
skall ligga inom vår 35-timmars vecka. Men också läromedlet har förändrat min arbetssituation, inte så många
genomgångar, utan det bygger mer på att eleven skall lära sig själv, lite sammanfattning i slutet utesluter inte
självinlärning. Det har också givit oss en massa pappersarbete med alla omprov.

Olga säger också att många gånger är det de duktiga eleverna som får stå tillbaka, de behöver
också utmaningar för att komma vidare. Läromedlet gör att kursen är ganska krävande, så
några utsvävningar i form av tema eller spontana saker är  det inte tal om.

Hon tycker att proven är väldigt avslöjande.

Det hjälper inte att man sitter och räknar flitigt under lektionerna om man ända inte klarar proven. Proven är
styrda av läromedlet och är utformat med  delar av de olika betygsområdena. Där G-delen endast kräver svar,
medan VG och MVG-delen är ganska krävande och där redovisningar skall vara med. Här faller vissa elever
som skulle klara VG-delen men som saknar kunskaper hur de skall redovisas.

Har hon då blivit snällare för att få alla godkända?

Jag tror omedvetet att jag blivit snällare när jag tänker på vad som krävdes för 10 år sedan. Men också formella
behandlingen har förändrats.

Om skolans ekonomi säger Olga

Fast där tycker jag att man har lite yrkesstolthet. Så lågt sänker jag mig inte att jag godkänner alla elever. Man
måste tänka på eleven också, de kanske behöver ett extra år eller andra hjälpmedel. Det nya betygssystemet är
så tydligt.

Hur ser hon på elevernas situation?

Det är väldigt krävande för elever som inte klarar godkänt, med det ena omprovet efter det andra. De blir
underkända,  det finns ingen markering för att de försökt. Med det gamla systemet fick den som inte gjorde något
en etta, men det allra minsta man försökte fick man en tvåa. Men det nya betygssystemet har gjort det mycket
klarare för eleven och de är mycket mer medvetna.

Vad tycker Olga då om det nya betygssystemet i jämförelse med det gamla?

Det var en svår fråga, rättvist såtillvida att du bara tar hänsyn till elevens kunskaper. Det är ju det man skall
göra, men det andra systemet var mänskligare.
Systemet utger sig för att vara rättvist men där håller jag inte riktigt med, eftersom varje skola utvecklar  sin
nivå och kanske till och med olika nivåer på samma skola. Målen är ibland diffusa och varje lärare gör sin egna
bedömningar och värderingar.
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Leif

Leif tycker att lärarrollen verkligen har förändrats med Lpo 94. Nu är det inte längre några
bestämda genomgångar, vilket han hade förut som inledning till varje lektion. Nu sker
genomgångarna vid behov och inte alltid i helklass utan för dem som behöver det. Eleverna
jobbar med sitt eget arbete och tar reda på saker och ting själva och mycket går ut på att lära
dem hur man går till väga är att söka kunskap.

Med det nya betygssystemet så har det också blivit mycket större krav på oss lärare en stressfaktor att vi måste
ha alla elever godkända. Det har blivit ett otroligt jobb med att få alla elever godkända.

 Kostnaderna för skolan ökar om inte elever blir godkända, hur påverkar det lärarna?

Ju fler elever som blir underkända desto mindre pengar får vi till nästa termins elever. Så där  sitter man i en
rävsax, men det får aldrig bli så att man godkänner en elev bara för den saken skull.

 Godkänt idag överensstämmer inte med en 3:a från förr, jag hade inte funderat i denna bana
tidigare, men efter min första intervju förstod jag att så nog var fallet, har man sänkt kraven?

Ibland sjunker man för lågt, och det är en risk med det, för att få så många som möjligt godkända. Sista
diskussionen jag hörde på radio var att man på vissa skolor blivit en tre ämnes skola sista terminen i nian, för
att få så många som möjligt godkända.

På min fråga om utvärdering från gymnasiet, tycker Leif att det inte är så viktigt  att jämföra
olika skolor. Det finns centrala betygskriterier för hela kommunen. Däremot skulle han inte ha
något emot lite feed back om eleverna, inte bara om dem som det går snett för utan även de
som det går bra för. Eller om lärarna på gymnasiet ser att vissa saker har han som lärare
lyckats bra med att förmedla till eleverna.

Hur har då Leifs prov förändrats?

De blir mer genomtänkta idag. Förut tittade man mer på poängen idag tittar man på vilka kunskaper eleven har.
Det nya material som började användas för något år sedan, är mycket mer styrt och man jobbar på ett helt annat
sätt än förut. Det  finns även färdiga prov som ligger på disketter.

Man prata mycket idag om elever som mår dåligt, av att det är för stressigt i skolan, för
många elever i varje klass, man måste nå godkänd nivå i kärnämnena. Ser du några
förändringar hos eleverna?

De är mycket mer medvetna i dag om vad som krävs för att få ett visst betyg och man slipper alla diskussioner
om varför man fick det eller det betyget.

Leif tycker att de nya kunskapsrelaterade betygen är bättre än de gamla. Även om de gett
läraren mer jobb så är det bättre för eleverna som lär sig söka kunskap.
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Inger

Hur Ingers arbetssituation som lärare har förändrats kan hon inte uttala sig om. Hon blev
rektor precis när det nya betygssystemet kom.

Men jag tror inte det är bara betygssystemet som har gjort att lärarnas arbetssituation har förändrats utan det
är framför allt kommunaliseringen. Men det är många faktorer som påverkat att situationen har förändrats. Allt
skulle hända så snabbt, tänk när Lgr 80 kom då hade vi säkert ett år på oss att utforma det.

Eftersom jag fått flera olika synpunkter på utvärdering ville jag också ha en rektors
synpunkter.

Eftersom man kör så hårt med att alla skall vara godkända och vi får lägga så stor vikt vid detta så borde det
finnas någon utvärdering som säger , hur klara de sig på gymnasiet. Den statistik som oftast redovisas i
tidningar vid skolavslutningar avspeglar en bild som inte är så riktig. För det är ju så att om hälften av den
grupp som inte blir godkänd skulle ansträngt sig lite så skulle de varit godkända men de är väldigt svåra att
motivera.

Inger ger en jämförelse mellan gamla och det nya betygssystemet.

Alla var ju lite missnöjda med det gamla systemet också. Det att det är ett mycket större steg mellan G och VG
idag än det t.ex. var mellan trea till fyra, men det är väl för att G inte riktigt motsvara en trea. Det finns faktiskt
elever som klarar ett G utan allt för mycket ansträngning, de som är lite smarta och som vet att hänga med på
rätt ställe. Dessutom tror jag att mycket av kunskaperna blir en ren avprickning. Nu har eleven klarat det  och
det och man glömmer att titta på helheten. Man kan se att systemet hunnit ikapp sig eftersom det sätts många fler
VG och MVG idag än när systemet var nytt. Då var man ganska restriktiv och behövde lite mer underlag.

Med dessa intervjuer som grund kommer jag att göra en analys och samtidigt en jämförelse
med vad litteraturen och utredningarna säger.
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Resultat
Jag kommer att använda mig av olika utredningar gjorda de senaste åren och av aktuell
litteratur för att kommentera mina intervjuer.

Lärares arbetssituation
I mina intervjuer med lärare tyckte alla att arbetssituationen hade förändrats men kanske inte i
samma omfattning och på liknade sätt. Det kan nog ha lite med ålder att göra, man förändrar
sig kanske inte så mycket när man börjar närma sig pensionen. Den yngre av lärarna tyckte att
allt över lag förändrats, från att ha varit katederundervisning till att läraren numera är en
handledare för eleverna. De något äldre lärarna tyckte att det mest var undervisningen i
kärnämnena som förändrats, därför att alla måste vara godkända. Man använder sig av olika
konstellationer på skolorna för att hjälpa elever som inte klara målen. Det kan vara arbetslag,
nivågrupperingar och specialundervisning. Klassrumsundervisning av den gamla traditionella
sorten håller på att försvinna och utgör idag endast en liten del av lärarens tid. Kritiken i
utredningarna mot klassrumsundervisning har varit massiv. Man hävdade att eleverna blev
passiva och inlärningen alltför mekanisk och kortlivad. Motståndet från lärarna enligt
litteraturen var till en början ett problem som försökte lösas med olika former av
elevaktiviteter. Dagens proportioner mellan klassrumsundervisning och ”eget arbete” har fått
till resultat att det ”egna arbetet” har mer tid. Detta skulle hänga ihop med läromedlens
utveckling. Man använder en lärobok med tillhörande arbets- och övningsbok. Eleverna
arbetar i sin egen takt, vissa elever kommer fort fram och andra blir efter, och ett nytt problem
uppstår för läraren. Ett sätt att hantera situationen är att eleverna och läraren sätter ”beting”.
Detta har fått till följd att eleverna ofta arbetar med olika saker på lektionerna. Det försvårar i
sin tur de få kollektiva genomgångarna som måste förekomma, därför att eleverna är på olika
ställen. Dessutom går mycket av lärarens tid åt till individuell undervisning.19

Arbetslag
Enligt utredningen gjord av NCM20 har arbetslagen idag  till syfte att ge eleverna en god
skolsocial miljö. Arbetslagen består ofta av lärare som undervisar i olika ämnen. Det är
behörighetsämnena (”kärnämnena”) som är prioriterade när det gäller stödinsatser och då
framför allt i skolans nionde år. Stödinsatserna varierar men den klart största andelen skolor
använder sig av ”klinikmodellen”. Eleverna får gå i en mindre grupp där de tas om hand av en
speciell lärare eller så försöker specialläraren ge stöd och råd till klassläraren. Även
sommarskolor och förlängd grundskola till 10 år finns som åtgärd på de skolor där jag gjorde
mina intervjuer. Nivågruppering används på sina håll, men också att tid tas från andra ämnen.
Vissa skolor använder behörighetskraven och de elever som inte klara dessa som en
påtryckning på kommunerna, för att få mer resurser.21

Det material som NCM tagit fram ger en dyster bild av svensk matematikutbildning. En rad
händelser och skeenden har gjort att lärarna inte fått det stöd som man skulle väntat sig, därför
har detta också drabbat eleverna. Ämnet matematik har framstått som färdigutvecklat,
regelstyrt och stressande för läraren - problematiskt och tråkigt för eleven. Detta anser man att
skolan oavsiktligt har bidragit till.
                                                          
19 Lärare av i morgon. Ingrid Carlgren och Ference Marton, 2001
20 NCM, Hög  tid för matematik, 2001
21 Konsekvenser av de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan (regeringsbeslut 49, 1998-12-17)
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Utvecklingen och uppföljning av nya läroplanen har kommit för sent eller inte slutförts. Detta
har medfört att inget riktat matematikstöd kom med Lpo-94. Också nedskärningen i skolan
drabbade matematikundervisningen22.

Utvärdering
 Eftersom frågan om utvärdering mellan grundskola och gymnasieskola kom fram väldigt
tydligt i min första intervju, spann jag vidare på den frågan i de följande intervjuerna, för att
få en bild av om det var en persons åsikter eller om alla tycker så. Alla tycks ha lite olika
uppfattning om detta med utvärdering, så de blev ett personligt ställningstagande från varje
intervjuad. Många författare av lärarlitteratur har pekat på avsaknaden av återkoppling och
utvärdering, bland annat Lortie (1975) som skriver ”att man sällan får en chans att få direkt
respons på det man gör eftersom mycket tar många år innan det ”faller ut” och mognar.”
Emellanåt möter läraren någon gammal elev som kan berätta hur betydelsefullt det är och det
har varit, men det är sällan som man kan få någon respons direkt.23

Utredningens rapport om information och kontakter mellan de olika stadierna var väldigt
entydig: den sämsta kontakten upplevdes mellan grundskolan och gymnasieskolan. Den
samverkan som fanns ligger på kommunnivå.24 NCM säger i sitt uppdrag att övergången
grundskola – gymnasieskola är ett problemområde i svensk matematikutbildning och många
ungdomar går idag på det individuellaprogrammet. Hur skall man göra matematik-
undervisningen  intressant så att dessa ungdomar når målen? Förslaget är att ta fram bra
handledning, klassrumsnära material kring diagnostiskt arbetsätt och konkreta förslag till
lokal skolutveckling med samverkan i matematikämnena. Det är viktigt med lokala
diskussioner mellan lärare på högstadiet och gymnasiet.25

Prov
Vad det gäller prov och deras utformning så är de lärare jag intervjuat överens om att här har
det skett en förändring. Läraren gör oftast inga egna prov utan tar färdigställda från läromedlet
och de proven är grupperade utifrån de olika betygen. Carlgren och Marton gjorde också
upptäckten att lärarna av idag använde sig av mycket färdigt material, när det gäller
läroböcker och provmaterial. Man förlitar sig helt enkelt på läromedelsförfattarna.26

Proven tycks ha blivit fler och används nästa bara för att sätta betyg. Prov är vanligast i
matematik och NO-ämnena.27

Ekonomi
På frågan i min intervju, om hur ekonomin styr, deras betygssättning, och om de blivit
”snällare” kom många intressanta svar. Här kom det fram att kraven hade sänkts så att ett G
idag kanske inte motsvara mer än ”en starkt tvåa”. Samtidigt var alla överens om att det inte
var någon ide att bli för snäll, det hjälper ingen elev.

                                                          
22 NCM 1999, Hög tid för matematik
23  Ingrid Carlgren och Ference Marton, Lärare av i morgon. 2001
24 Konsekvenser av de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan (regeringsbeslut 49, 1998-12-17)
25  NCM, Hög tid för matematik, 1999
26 Wyndhamn, m.fl., Problemlösning som metafor och praktik. 2000
27 Konsekvenser av de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan (regeringsbeslut 49, 1998-12-17)
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Som jag tidigare skrivit hade man under utredningens första år fått enkätsvar från lärare och
rektorer som tydde på att förtäckta påtryckningar fanns att godkänna fler elever än de som nått
målen.28

Betyg
I mina intervjuer är lärarna överens om att det inte är svårare att sätta betyg idag än det var
förr. Det kanske till och med är lättare eftersom man slipper alla diskussioner om ”varför fick
jag det eller det betyget?”. Eleven vet vad som krävs för de olika betygen. Däremot kan det
vara svårt att sätta IG på en elev som verkligen försöker. Samtliga intervjuade lärare var
förespråkare för det nya betygssystemet, även om de anser att det har sina brister.

Att arbetslagen oftast består av lärare från olika ämnen får konsekvenser på betygssättningen.
Arbetslagstanken är ju äldre än behörighetskraven, så det kan ju vara en förklaring på detta
fenomen. Men man kan se en liten förändring: arbetslaget ser behovet av stöd åt eleverna och
det blir en angelägenhet för hela arbetslaget. Utredningen säger också att de nya målrelaterade
betygen är bättre än de gamla, de invändningar som finns gäller främst att det är för få steg
och att godkänd gränsen är för brysk. Fördelen med de nya  betygen anses vara att de anger
klara gränser för vad eleven skall kunna, och man kan tidigt avgöra om en elev inte klarar
godkänt gränsen.29

Eleverna situation
Min fråga om hur elevernas situation har förändrats var lite svårt att svara på, tyckte några av
de intervjuade lärarna. De tyckte att det är så mycket annat i ungdomars situation som har
förändrats så att det är svårt att bedöma om det bara är skolan. Men det är inte de elever som
får IG som känner mest stress utan de som försöker ta sig från G till VG och MVG. Mycket
har debatterats i media under de senast åren om elever som inte klarar godkänt kravet, men
nästan inget alls om vad det är eleverna inte kan. Trots en nära koppling mellan kunskaps- och
värderingsfrågor ser många kunskap som en neutral substans. Kunskap betraktas som något
man tar till sig och som man mer eller mindre har på lager. Kunskap är rätt och sann, och
därmed tidlös och därför bör alla sträva efter att ta in den rätta och sanna kunskapen. Men
läget är inte sådant att alla elever kan ta till sig samma kunskap på samma tid och under lika
förutsättningar. Det finns förespråkare för att de ”duktiga” eleverna skulle vara i en grupp för
sig själva och de ”svagare” i en egen grupp. Argumentet för denna uppdelning skulle vara att
man värnade om de svaga. Det måste  finnas en skola där alla får plats och möjlighet att
utvecklas efter sina individuella förutsättningar.

Bilden av skolan i dag är ganska nedslående med en tendens att fler och fler elever går ut
grundskolan utan fullständiga betyg. Något egentligt belägg för en ”treämnesskola” finns inte.
(En treämnesskola är en skola där man under vissa intensiva perioder bara läser svenska,
matematik och engelska, för att få elever som inte klarar godkänd gränsen skall försöka höja
sig.) Utredningen konstaterade att skolorna i dag har mycket skilda förutsättningar. Det kan
gälla geografisk hemvist, socioekonomiska förhållande i kommunen, utflyttningsområden
med svårigheter att hitta behörig personal, det kan vara expansiva storstadsområden, listan

                                                          
28 Konsekvenser av de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan (regeringsbeslut 49. 1998-12-17)
29 Konsekvenser av de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan  (regeringsbeslut 49, 1998-12-17)
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kan göras lång. De behörighetsgivande ämnena (svenska, matematik och engelska) har en
särskild ställning i skolan, riktigt varför vet man inte. Man har också märkt av en ökad stress
hos eleverna. Skolan har blivit mer teoritung, med ökad betygsstress. Oftast är det flickorna
som ger uttryck för detta. De duktiga eleverna är stressade för att få tillräckligt höga betyg och
de som inte klarar sig, för att hamna på det individuella programmet. De intervjuade i
utredningen skulle gärna se en mjukare övergång till gymnasiet. Men även om
behörighetskraven är stressande för eleverna så sätter det en viss press på de som kan men
inte vill anstränga sig. 30

                                                          
30 Konsekvenser av de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan (regeringsbeslut 49,1998-12-17
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Diskussion
Varför har man då ändrat betygssystemen? Det är väl så att både skolan och samhället har
förändrats. Det har ställt nya krav och man har varit tvungen att se över betygen och
läroplanerna. Jag kom till insikt om att jag själv hade genomgått flera av betygssystemen.
Därför blev jag intresserad av att ta reda på varför man ändrat. Som elev kan jag inte tycka att
man märkt så mycket, om det varit det ena eller det andra betygssystemet. Jag fick mitt första
betyg i årskurs två på vårterminen. Från och med fjärde klass fick man betyg varje termin. En
nyhet för mig när jag läste 1957 – års utredning var att arbetsgivaren hade så stort inflytande i
betygsfrågan. Men egentligen är det väl inte så konstigt, när har de inte haft inflytande? De
lärare jag intervjuade var  ense om att det senaste var det bästa. Även om det också har sina
brister, för få nivåer och för bryska gränser.

Arbetssituationen har onekligen förändrats, mer för de äldre än yngre lärarna jag intervjuade.
Tidpunkten för mina intervjuer låg under den mest hektiska tiden för en lärare och detta kan
också ha påverkat deras svar. Det var inte Lpo-94 som störde dem utan mer indragningar som
gjorts och kommunaliseringen. Lpo-94 fick till följd att alla ska vara godkända i kärnämnena.
Det har gjort att lärarens arbetssituation har förändrats, mer omprov och mer frustration för de
elever man inte ”får igenom”. Jag har hunnit arbeta som lärare i snart två terminer. På min
skola kan jag se vilket jobb som redan på mellanstadiet läggs ner på att försöka hjälpa dem
som har det svårt. Skolans resurser är för små och speciallärare växer inte på träd. Vilken
modell av stödåtgärder man använder sig av verkar variera väldigt. Ingen är väl bättre eller
sämre än de andra. När man säger att man värnar om de svaga och sätter dem i en speciell
grupp kan jag nog tycka att det är ett dåligt argument. Varje individ måste få utvecklas efter
sina förutsättningar och det skall man göra i en blandad grupp, annars kan eleven få en
felaktig bild av sina klasskamrater. Visst är det viktigt att inte alltid misslyckas. Men det är
upp till oss lärare att se till att även den svaga eleven kan lyckas ibland, precis som alla andra.

Utvärdering var en stor fråga för mitt första intervju offer, därför tog jag fasta på det och
frågade vidare i mina följande intervjuer. Jag förstod att det var en viktig fråga. NCM tar  upp
detta i sin utredning där de i ganska hårda ordalag säger att kontakten är sämst mellan
grundskolan och gymnasieskolan.

Proven var det som mina intervjuade lärare tyckte hade förändrats mest. De gör inga egna
prov utan använder de som tillhör läromedlet. Hos mig på mellanstadiet gör vi en del prov
själva, en del använder vi läromedlets. I mitt arbetslag ser vi på vikten av att eleverna får lära
sig att ha prov och hur prov går till. Men det är också ett sätt för eleven att lära sig hur mycket
eller lite jobb man måste lägga ner för att bli godkänd. Även om många, både lärare, elever
och föräldrar, tycker att det är betungande så är det en fostran inför kommande prövningar.

Ekonomin är den faktor i samhället och i skolan som styr allra mest. Detta märker man tydligt
när man kommer in i skolan värld. Jag frågade de intervjuade om hur ekonomin styr deras
inställning till att bli ”snällare”, alltså att få fler elever godkända. Men på den punkten var de
mycket bestämda och helt överens, och svarade att man hjälper inga elever genom att släppa
igenom dem. Det som behövs är mer pengar till skolan så att det finns utbildade vuxna som
kan arbeta med barn som behöver stöd.

Betygen är lättare att sätta idag, sade alla mina intervjuade lärare. Men jag kan tänka mig att
det är ett stressproblem för eleverna. Eftersom de hela tiden kan följa och se vad de måste
göra för den eller den nivån. En annan sida av det hela är att vi i Sverige aldrig har provat en
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skola utan betyg, så vi vet inte hur det skulle fungera. Nu har man ju inte betyg förrän i åttan
så vi på mellanstadiet använder inte betyg. Jag vet ändå var mina elever ligger, vad de måste
jobba med och hur de bäst kommer till målet. Som lärare har jag samtidigt erfarit att både
föräldrar och elever gärna vill ha ett mått att mäta med.

Då jag kommit en bit på mitt examensarbete upptäckte jag överensstämmelse som fanns
mellan de utredningar jag läst och de svar jag fått av dem jag intervjuat. Man kan se det som
att lärarna ute på fältet är mycket kompetenta och medvetna om vad som är på gång.
Utredningarna som jag refererat till ger en ganska nedslående bilden av skolan. Den bild vi
ser idag är delvis orsakad av neddragningarna som gjorts. Det finns alltför få vuxna i skolan
som kan vara förebilder och handledare, arbetsmiljön är dålig för både lärare och elever, stora
klasser och trånga lokaler.
Även om detta kan tyckas dystert är skolan en lärorik, stimulerande och rolig miljö att arbeta i
och det tror jag att de som jag intervjuade också tyckte.
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