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FORORD

Om projektet

I detta projekt, "Hogskoleprovet som antagningsgrund till hogskole-
studier", star hogskoleprovets effekter i gymnasieskolan i centrum och i
forsta hand är det de reaktioner som detta prov uppvacker hos elever,
larare och SYO-personal som studeras.

Projektets primara syfte ar av utvarderande karaktar och ayser
tankbara men icke aysiktliga effekter i gymnasieskolan av att hogskole-
provet kan utnyttjas av gymnasieelever som ett altemativ till gymnasie-
betygen vid urval till hogskoleutbildningar. Ett annat - mer generellt -
syfte med projektet ar att studera hur gymnasieelever samt larare och
SYO-personal resonerar om vardet av utbildning och vilken installning
de har till skolans och hogskolans kunskapskrav och satt att mata
elevernas studieformaga. Projektet finansieras av Skolverket. Under-
tecknad var initiativtagare till projektet och vetenskaplig ledare under
projektets forsta verksamhetsar.

Under varterminen 1992 genomfordes en enkatundersokning i nagra
klasser i arskurserna 2 och 3 pa studieforberedande linjer i gymnasie-
skolor i Linkoping och Norrkoping. Avsikten var att fa en oversiktlig bild
av gymnasieungdomars installning till hogskoleprovet och deras asikter
om betyg och prov. Enkatundersokningen har avrapporterats av under-
tecknad och Christina Danielssonl.

Som ett andra led i projektet genomfordes under varterminen 1993 en
intervjuundersokning med fem gymnasielarare vid en gymnasieskola i
Linkoping. Syftet med intervjuerna var att siika fanga nagra larares
roster om sina egna och sina elevers installning till betyg och hogskole-
provet. Intervjuerna genomfordes av Christina Danielsson och Maria
Gustaysson, 60 poangsstuderande respektive doktorand vid institu-
tionen fOr pedagogik och psykologi, Linkopings universitet.

I denna rapport redovisas erfarenheterna fran dessa lararintervjuer. I
rapporten gars dessutom en aterkoppling till enkatundersokningen

I Ask ling, B och Danielsson, C. (1993). "Gymnasieelever om skolbetyg och
hogskoleprov. Sammanstallning av svar fran en enkatundersokning \then
1992". Link6pings universitet, Institutionen for pedagogik och psykologi, rapport
nr LiU-PEK-R-164.
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genom att laramas synpunkter relateras till nagra av resultaten fran
elevenkaten.

Fran 1 juli 1993 har projektet fatt en delvis fOrandrad inriktning och ny
projektledning. Projektets vetenskapliga ledare ar professor Staffan
Larsson vid Institutionen for pedagogik och psykologi, Linkopings
universitet.

Ett tack

Till de larare som deltagit i intervjuundersOkningen och generost delat
med sig av egna erfarenheter, intryck och funderingar riktas ett varmt
tack, liksom till den referensgrupp som bistatt projektet med goda rad
och vardefulla Meer.

Linkoping oktober 1994

Bent Ask ling
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1 Om projektet

Fran och med vAren 1991, dvs infor antagningen till hostterminen 1991,
blev det mojligt aven for gymnasister aft genomga hogskoleprovet. Vid
sidan om gymnasiebetygen kan nu resultatet pa hogskoleprovet utgora
en alternativ grund for antagning till hogskolan. Provet erbjuder
darmed en "andra chans" for tilltrade till hogskolan och for konkurrens
om attraktiva platser. Beroende pa nivan pa gymnasiebetygen och
vilken hogskoleutbildning som efterstravas kan hogskoleprovet for den
enskilde gymnasieeleven uppfattas som en mer eller mindre vardefull
extra entrebiljett till hogskolan.

Betygsurval och provurval ger delvis skilda signaler till gymnasie-
ungdomarna om vad som premieras for tilltrade till hogre utbildning.
De ger darmed ocksa indirekt skilda signaler om vad som forvantas av
de studerande nar de kommit in pA en hogskoleutbildning. Medan
betygen satts i forhallande till en undervisning och ett normsystem som
finns Mom gymnasieskolan, sA Ors genom hOgskoleprovet en beclorn-
fling av eleverna pa basis av uppgifter som ar konstruerade utanfor
gymnasiet och enligt ett normsystem som aven det Jigger utanfor
gymnasieskolan. Medan betygen baseras pa vad som har utspelats i
gymnasieskolan och hur larare bedomt att eleverna svarat mot
gymnasieskolans - lararnas - krav, sa ayser hogskoleprovet att mata
hur val eleverna svarar mot hogskolan kray.

En fraga som osiikt installer sig nar ett for den enskilde eleven sa
betydelsefullt prov introduceras ar hur neutrala larare och elever kan
forhalla sig till provet. Kommer kanske melligheten att to hogskole-
provet redan under gymnasietiden att Leda till att undervisningen i
gymnasieskolan far inslag av testtraning?

Projektet anknyter till den omfattande forskningen om vilka effekter
betyg och prov kan ha pa undervisningen. Projektet utgAr frail
antagandet att nar hogskoleprovet introduceras i gymnasieskolan sa
kan det komma att - oaysiktligt eller aysiktligt - paverka undervis-
ningen i gymnasieskolan.

Syftet med projektet ar att belysa de eventuella effekterna av hog-
skoleprovet i gymnasieskolan, framfor alit med ayseende pA:

gymnasieelevernas
- NArdering av betygens betydelse
- krav pa vad undervisningen bar behandla
- forvantningar pa larama att forbereda for provet, dvs erbjuda

"testtraning"
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- uppfattning om vad hogskolestudier innebar
- benagenhet att to hogskoleprovet redan i ak 2
- val av inriktning i de hogre studierna

gymnasielararnas
- installning till uppgiften aft satta betyg
- upplaggning och val av irmehall i undervisningen

gymnasieskolans SYO-personals
- information och radgivning.

Ett sokande eiter sadana effekter bland gymnasieelever, larare och syo-
personal kan i sin tur aysloja nagot om vad dessa olika grupper har for
installning till skola och undervisning. Det kan kanske ocksa lara oss
nagot om hur elever bedomer sina egna prestationer och hur larare och
syo-personal uppfattar sina egna uppgifter i gymnasieskolan.

Projektet bedrivs vid institutionen fOr pedagogik och psykologi,
Linkopings universitet och finansieras med forskningsmedel fran Skol-
verket. Till projektet knots under inledningsskedet en referensgrupp2.

2 I referensgruppen ingick Margareta Edlund, St Lars, Linkoping; Soren Karlsson
och Krister Larsson, De Geerskolan, Norrktiping; Bernt Nilsson, Katedralskolan,
Linkoping samt Ingemar Lindskoug, Utbildnings- och forskningsnamnden for
lararutbildning, Linkopings universitet.
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2 Intervjuundersokningen

I slutet av varterminen 1993 genomfOrdes intervjuer med fern, mer eller
mindre handplockade, gymnasielarare vid en gymnasieskola i
Linkoping. Syftet med intervjuerna var att soka fanga nagra larares
roster om deras egna och deras elevers synpunkter pa betyg, hogskole-
prov och hogskoleprovets eventuella paverkan pa undervisningen.
Undersokningen gor inte ails nagot ansprak pa att vara heltackande;
det är ju endast fem larare som intervjuats. Lararnas uppfattningar
skall istallet ses som ett komplement till den enkat som varen 1992 bjocis
till drygt 1300 gymnasieungdomar i Link6ping och Norrkoping.

Intervjuerna genomfOrdes under den varsta "betygsattningstiden" i
borjan av juni - sa fragorna om hur 'arum trodde att eleverna reso-
nerar och hur de sjalva uppfattar betyg, hogskoleprovet och hogskole-
provets effekter pa undervisningen var hogaktuella och engagerande.
Lararna kande sig emellertid stressade under terminens sista veckor och
infor vandan av att satta betyg.

Intervjuerna har foljt en struktur med sex frageomraden som delvis
hade sin motsvarighet i enkaten till gymnasieelever (Ask ling &
Danielsson, 1993). Detta medfor att en jamforelse mellan hur larare och
elever svarat ar mojlig.

Foljande delomraden ingick i intervjun:

bakgrundsdata
lararna om elever och hur de resonerar kring strategier, betyg och
hogskoleprov
lararna om sambandet mellan gymnasieskolan och hogskohn
'drama om betyg
lararna om hogskoleprovet
lararna om hogskoleprovets effekter pa undervisningen

Bearbetning och analys

De fern intervjuerna spelades in pa band och skrevs darefter ut i sin
helhet. Larama tillfragades efter intervjun om de ville ha en utskriven
kopia av intervjun. Lararna gays saledes en mojlighet att sjalva se vad
de sagt och eventuellt korrigera vad intervjuaren skrivit ut. Tva larare

10
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Onskade se utskriften. Endast en av dem kommenterade och fortyd-
ligade intervjuns imehAll.

Analysen av lararnas uppfattningar har gjorts i tvA steg. Forst har de
fern lararna analyserats som en grupp. Likheter och sldllnader mellan
lararnas installningar, dvs samstammigheten i deras uppfattning
respektive avvikande monster har lyfts fram. Lararnas Asikter redo-
visas fortlopande i texten med hjalp av citat som fAr illustrera speciella
svar och detaljer. Efter varje citat har lararnas speciella kodnummer
angetts for att visa att det inte är bara en larare som blivit citerad, utan
att alla larare har, i nagon eller Hera frAgor, fact Ora sina "roster
horda". I resultatredovisningen har varje frAgeomrAde (se ovan) redo-
gjorts bade tematiskt och systematiskt.

Materialet - fern intervjuer är alltfor litet for att tillata generali-
seringar. SA i ett andra steg har utsagorna frAn varje enskild larare
studerats i sin helhet. Syftet med att redovisa vad varje individ haft for
installning är salunda att se hur konsistenta lararna ar i sina
installningar till betyg och hogskoleprovet. Kriteriet pA konsistens kan
bl enligt Larsson (1993) uppfyllas om delarna i datan - varje enskild
larare lyfts fram i forhAllande till den tolkning som g6rs av helheten
lararnas installningar till betyg och hogskoleprovet. Finns det delar som
är oforenliga med helheten kan det tolkade resultatet ifragasattas. Nar
delarna inte kan inordnas i helheten kan vasentliga forhAllanden tappas
bort i resultatet. Ar det fa motsagelser mellan delarna och tolkningen
kan den bild som framtrader ur datan - lararnas installningar - bli mer
optimal och av hogre kvalitet.

Intervjupersonerna

De fern 'drama, tre man och tvA kvinnor, arbetar vid samma gymnasie-
skola i Linkoping. De har olika lAng erfarenhet i yrket. De blev fardiga
larare, dvs utexaminerades, 1948, 1967, 1971 (2 Ware) och 1989. De
undervisar helt eller delvis pA eller har tidigare erfarenheter frAn
gymnasieskolans samtliga teoretiska linjer, dvs 3-Arig samhallsveten-
skaplig [S], ekonomisk [E], humanistisk naturvetenskaplig [N] och 2-
Arig social [So]. AmnesomrAdena som de tillfrAgade lararna undervisar
i är historia och samhallskunskap (2 larare), historia och svenska, sprak
samt matematik och naturkunskap.

I foljande redovisas lararnas svar tematiskt, dvs utifrAn de olika
frAgeomraden som behandlades i intervjuerna. I bilaga I redovisas
varje lararintervju for sig i sammandrag.

11
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3 Vad sager lararna...

3.1 ... om hur elever resonerar kring strate-
gier, hogskoleprov och betyg

Olika studerandestrategier

Saminanstallningar fran de hogskoleprovsbjudningar som hittills
genomfi5rts visar att det finns gymnasieelever som far mycket bra
resultat pa hi5gskoleprovet, narmare 1,8 poang (hogsta poang som kan
uppnas pa hogskoleprovet ar 2.0), men ar medelmattiga eller lagpres-
terande om man ser till deras betyg i gymnasieskolan (Forneng &
Jansson, 1991). Med sina hoga poang pa hogskoleprovet kan dessa
elever, om de uppfyller kraven pa allman behorighet till hOgskolan,
komma in pa attraktiva utbildningar Mom hi5gskolan trots att deras
betyg inte racker till. Fragor som infinner sig Hur ser dessa elever
ut? Ar det en speciell sorts kategori av elever?

Vi fragade lararna om hur de trodde att det kunde komma sig att
elever som inte lyckats sa bra i gymnasieskolan kan prestera ett relativt
hyfsat resultat pa hogskoleprovet. De fern lararna var eniga i uppfatt-
rungen att orsaken kunde vara att gymnasieskolan och hi5gskoleprovet
soker fanga och mata tva olika sorters kunskap. HOgskoleprovet ansags
mata en mer allmanbildande kunskapsiormaga som inte alltid stammer
overens med den ibland alltfor snuttifierade faktakunskap som formed-
las Mom gymnasieskolan. Citat som AskadliggOr hOgskoleprovet kontia
gymnasieskolans kunskap är foljande:

det lhogskoleprovet] speglar ju en annatt typ av allman-
bildning och sA ar det ju inte riktigt p.i gymnasieskolan. PA
gymnasieskolan ar det ju standigt nya bitar, alltsA ofta frammande
bitar som man inte har haft chans kanske att to reda pa utan de far
plugga in till det. Det missgynnar sAdana som ar mer generellt
duktiga. Dom ha: mer kunskaper for livet egentligen. Det ar klart
att de ska gynnas de som klarar sig bra pa hogskoleprovet. Men
det at into samma sak som att klara sig bra i gymnasieskolan men
det ar en annan form av kunskap dom har som val ofta racker
langre egentligen. (2202)

Det ar val mycket allmanbildning de frAgorna som gaiter
hogskoleprovet, har jag hart. Jag har en vaninna till mig som
vars pojke hade 2.0 pA hogskoleprovet och han var vansinnigt lat
i skolan sa hon och han hade inga bra betyg i skolan han !lade

12
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tydligen snappat en del arta och det har val med intelligens och
sant att Ora ocksa naturligtvis. Och det ar val inte alltid att det
mats pa det sattet eleverna har kapacitet, det som man lar sig i
skolan, det mater andra kunskaper. (2203)

Lararna poangterade att den allmanbildande kunskapen pa satt och vis
racker langre i livet an skolkunskaperna. Dessutom speglar den ett
intresse for dagshandelser och en inriktning mot problemlosning.
Derma kunskap, menade en larare, lockas kanske inte fram i "vardags-
slitet" inom gymnasieskolan.

En annan tankbar forklaring, som tva larare lyfte fram, var att dessa
clever gar pa halv kapacitet i skolan. Orsaken kan vara att gymnasie-
studierna konkurrerar med olika fritidssysselsattningar t ex idrotts-
aktiviteter. Studierna kommer i andra eller rent av i tredje hand. Arbete
i skolan och hemlaxor ar sadant som dessa elever "pyssl..ar" med nar de
"inte har nagonting annat for sig". Lararna ansag samtidigt att det
radande arbetsmarknadslaget flat fler elever att inse att det har med att
skaffa sig en bra utbildning med "vettiga" b,?tyg är nodvandigt tor att
komma vidare for de elever som foresatt sig att soka vidare till hogre
utbildning.

En tredje forklaring är helt enkelt, som nagra larare namnde, att
personkemin mellan larare och elev inte passar ihop. Eleverna kan av
denna anledning inte prestera vad de har formaga till. Det ar ocksa fullt
tankbart att larare felbedomer elever om relationen larare-elev inte
stammer - ingen är felfri!

Vilka elever eller vilken sorts ?lever Or hogskoleprovet?

Lararna var sa gott som eniga i sin uppfattning om vilka elever eller
vilken sorts elever som tar chansen och gor hogskoleprovet. Det är de
elever som redan har visat sig "duktiga" inom gymnasieskolan. Dessa
elever ar valmotiverade for studier och intresserade av undervisningen
samt uppmarksamma pa sina egna skolresultat. De vill komma vidare
utan att vara "lasta" av betygen. Med hogskoleprovets hjalp kan de
skaffa sig en dubbel sakerhet. En larare kommenterade detta pa
foljande satt. Citatet illustrerar vad lararen uppsnappat om elevers
tankegangar om den dubbla valm:ijligheten for att na hogskolan:

de som lyckades bra pa provet i hostas, det var nagon gang i
september-oktober, dom har jag hart kommentarerna flirt nagra
stycken som har sagt att det ar sa skont att vets for cla kommer de
ju sakert in pa hogskoleprovet c har med gymnasiebetygen
kommer ju en aning i bakvatten, man har ju hittat och har

13
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man lyckats bra, i alla fall for en sjalv har hittat har har jag en
don oppen till och hur den dorren sen ser ut det vet jag inte
riktiV. Men jag har fattat att man ser det har som en mojlighet aft
komplettera de lite osalcra gymnasiebetygen di med att sakert
kunna stika vidare di och sa jamfor de intagningspoang som har
varit fora Och det ger lite personlig rig i ryggen eller ocksa slat.
de "?.r pa arbetstakten med hanvisning till att jag gjorde ju ett bra
hogskoleprov, jag har hort nagra sadana, det ar ingen regel utan
det Sr nagra som jag kanner till lite granna, detta sager man ju
inte officiellt normalt. (2204)

Forutom att de elever, som viii to sig vidare ansags engagerade i sina
studier, sa menade nagra av lararna att elevernas foraldrar ar ambi-
tiosa och "pushat" igang hela processen genom att era sina ungdomar
uppmarksamma pi hogskoleprovet.

Det omvanda forhallandet, dvs att elever med undermaliga betyg
inser vilken chans hogskoleprovet erbjuder uttalade sig endast en larare
om tydligt. Hon visste att det i nagra av hennes elevgrupper inte enbart
var de duktigaste eleverna som genomfort hogskoleprovet utan ocksa
nagra av de aura svagaste fran bide arskurs 2 och 3. De andra lararna
uttalade sig inte om de svagaste eleverna. Det kan tankas att dessa
elever inte pa samma vis berattar att de faktiskt gjort hogskoleprovet,
utan att de mer i smyg testar sina kunskaper.

Att ge en generell bild av vilka elever som lyckats bathe eller samre pi
hogskoleprovet är, enligt lararna, omojligt. En del av lararna tyckte att
det var svart att over huvud taget ha en uppfattning om detta eftersom
de egentligen inte hade markt sa mycket av elevernas htigskole-
provsresultat. A andra sidan sag andra larare ett klart samband. De
elever som presterat ett bra resultat pa hogskoleprovet omkring 1.8 och
1.9 poang har ocksa hoga betyg.

Lararna tillfragades om de hade markt nagon forandring i atti-
tyderna till t ex "skolkunskaper" hos de elever som gjort hog-
skoleprovet. Lararna uttryckte en viss osakerhet och menade att de inte
kunde kominentera detta eftersom de inte hade gjort flagon utvar-
dering. De hade inte nagon riktigt klar bild av elevernas installning. En
larare utgor dock ett undantag. Han hade av en handelse, strax fore
intervjun, frigat eleverna om vad de tyckte om hogskoleprovet:

de ansag att hogskoleprovet matte deras talang och formaga
pa ett tillfredsstallande satt. Det tyckte faktiskt overvagande delen,
sa de var nojda med provets utformning och ingen enda tyckte att
det var daligt konstruerat prov, som sagt de fiesta var najda eller
mera najda. (2201)
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Derma kommentar ger kanske en fingervisning om att eleverna tycks ha
en positiv installning till bl a hogskoleprovets utformning, men den ger
naturligtvis ingen heltackande bild av elevattityderna.

For ovrigt verkar det som lararna och eleverna inte har nagon oppen
dialog om vad eleverna far for resultat pa hogskoleprovet. Delta tycks
vara elevernas hogst privata angelagenhet. Urania vet oftast att vissa
elever gor provet, men eleverna diskuterar inte resultatet "spontant"
med lararna offentligt, dvs i klassrummet.

Hur resonerar elever kring betyg?

Ar skolbetyg ett bra matt pa kunskap, ar de rattvist satta och finns det
mojlighet att paverka medelbetyget i en hogre riktning? Ja, detta var
nagra fragor som stalldes till lararna for att to reda pa vad de trodde
om elevernas satt att resonera om betyg.

Det samlade intrycket är att de intervjuade lararna hade en mangd
olika asikter om betygen som matt pa kunskap. Deras svar illustrerar
den mangfald av varderingar som finns omkring betygens vara eller
inte vara. De olika lararkommentarema redovisas nedan:

Och relativa betygsskalan tror jag inte är sarskilt uppskattad bland
eleverna, de tycker att det ar fel och jag har aldrig traffat en larare
som tycker att det är ratt aft ha en relativ betygsskala. (2201)

Man hor sallan kritik mot betygssystemet som det ar, jag tror att
de ar raft sa najda trots alit. (2202)

Det ar val ett kunskapsmatt och det ar det enda vi har. For jag tror
ju inte att det skulle fungera om man hade ett betygslost samhalle
det tror jag inte, utan de maste ha en morot, det maste vi ju alla,
det tror jag det Sr ju jatteviktigt. Men sen att det kan finnas andra
system (2203)

Det jag uppfattar Sr att det finns, att man hittar sig en rangordning
i den klass dar man gar, att det vi mater pa Sr sa att saga, det vi
sysslar med i skolan och har man mattillfallen, skrivningar av
olika typ och att man cla upprattar en rangordning, en poangskala
dar eleverna hittar en plats pa den har skalan och att det sa
tillvida har gatt raft till sa mater man tillsammans nagot sank
objektivt pa ett parti som man har sysslat med. och for
elevens del tycker jag att vi ser att dom ar intresserade av sin
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rangordning, ligger jag pa mitten, ligger jag i botten eller ligger jag
i ovre kanten pa de har olika aysnitten. (2204)

Det beror pa hur mycket de vet om det relativa betygssystemet,
darfor att det florerar massa missuppfattningar bland eleverna
och for den delen massa missuppfattningar bland lararna ocksa
om det relativa betygssystemet. Och felaktigt tillampat sa som
eleverna kan uppfatta att det tilllampas ibland och som det nog
tillampades pa en del hall under dc forsta aren sa dr det ju inget
bra system. (2305)

Citaten rymmer manga uppfattningar om betyg och det ar omojligt att
ge en sammanfattande bild av dessa "spridda" kommentarer. Tenden-
sen tycks emellertid vara att 'drama inte rakt ut kan saga om eleverna
dr nojda eller missnojda med betygen som matt pa kunskaper. Betygen
ses mera som ett nodvandigt ont!

Overlag uppfattade de fiesta av ldrarna att eleverna anser att
betygen dr relativt rattvist satta. Oftast diskuterar lararna betygen med
eleverna och betygen kommer darfor inte som en overraskning utai,
eleverna vet vilket betyg som skall sattas eller var satt. Naturligtvis !:an
det forekomma undantag. Det finns elever som ar pastrictiga och
havdar ati de tycker att betygen ar orattvisa. Sadana motsattningar dr
and& hante:-bara och sa smaningom loser ldraren (och eleven) dem. En
problematik som en av lararna lyfte fram dr den orattvisa som finns
inbyggd i betygen bredd. Han kommenterade detta pa foljande satt:

Det finns ju en sak som man val. som Ware och som eleverna
ocksa dr inne pa Sr ju det har med en orattvis aspekt, det dr ju
detta med att bredden i betygen är ju olika, ettor och tvaor ja,
sarskilt ettor och femmor det är ju en ganska smalt intervall de
mater. Treor är ett valdigt brett intervall, vilket innebar att det
kan vara stone skillnad mellan en dalig trea och en bra trea an
mellan en fyra och en femma. Det Sr ju inte bra, far det var ju
som flagon sa om jag har ett plus pa min trea det syns ju inte i
betyget och det kan man ju uppleva som larare att man skulle
vilja ha en delning till, ett steg till, det är ju inte sa bra. (2305)

Lararna tyckte att det finns mojligheter for eleverna att paverka sina
medelbetyg uppat. Men lararna poangterade ocksa att det finns olika
sorters Ware och olika satt att resonera om betygen. Det samlade
intrycket Fran ldrarna dr dock att de inte trodde att eleverna }canner sig
stamplade som en "etta", "tvaa" osv fran borjan och utan mojlighet att
paverka betyget. Lararna uppfattade i stallet att eleverna under
studiernas gang har chans att paverka sin situation, en del av lararna

16



16

angav att de t o m uppmanat eleverna att medvetet f6rs6ka paverka sift
betyg.

En av lararna namnde aft de centrala proven (for de amnen som har
centrala prov) kan utg6ra en mattstock och hjalp f6r lararen att se hur
klasser ligger till. En annan larare tog upp att det han trodde att
eleverna mest bekymrar sig over vid betygssattning ar avvagningen
mellan vad eleverna presterar pa prov och hans/hennes lektions-
aktiviteter (nagot som skall behandlas langre fram).

Heir "rangordnar" Ware gymnasielinjerna?

Samtliga larare ansag att det finns en tydlig rangordning av de olika
gymnasielinjerna. Dessutom firms det en inofficiell men tydlig uppdel-
ning mellan den 2-Ariga sociala linjen och de 3-Ariga (N, S, E, H). En
tvAArig "socialare" var, enligt lararna, rent generellt mindre "yard" i
elevernas ogon an en treArig gymnasieelev. lararna ansig ocksa aft en
del larare pA ett indirekt salt, medvetet eller omedvetet, ibland varderar
de 2-Ariga eleverna som underlagsna sina 3-ariga kamrater. Eleverna
pa social linje bedomdes som mindre studiemotiverade och ganska
trotta pA skolan. De fiesta "socialarna" har ingen onskan om eller
intresse av att gd vidare till h6gre utbildning. Men ingen regel utar.
undantag. Ib land kan dessa elever efterhand upptacka att det skulle
vara rolig att fortsatta. Gymnasieskolan hade inrattat ett pabygg-
nadsar (borjan hostterminen 1993) for de som gAtt 2-Arig social linje och
som vill fortsafta studera room gymnasieskolan. PA sa vis kan de skaffa
sig en behorighet aft soka vidare till hogskoleutbildningar.

De elever som lararna generellt rangordnade som de duktigaste och
framsta är de som gar pA den naturvetenskapliga linjen (N).
"Naturarna" uppfattades som nagon sorts elit och de framhaver detta
sjalva ocksa gentemot sina kamrater t ex genoni att, som en larare sade,
"det star pA deras trojor". De ansags ha de basta forutsattningarna for
h6gre studier och de är de mest ambitiosa och studiemotiverade. PA den
gymnasieskola, dar intervjun gjordes, ligger de fiesta naturklassema i
samtliga amnen pa nastan 4.0 i medel .

Mellan de duktiga "naturarna" och de mindre duktiga "socialarna"
finns de eleverna som gar H, S och E. Laramas uppfattningar om dessa
elever och linjer varierade, men de fiesta 'drama pApekade att det
svangde mellan Aren beroende pa hur populara de olika linjerna var vid
olika tidpunkter. Ju popularare en linje är desto h6gre blir intag-
ningspoangen och desto battre blir klassema. Humanistlinjen ar en linje
som med tiden har fatt en battre vardering och blivit mer efterfragad
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(kanske EG-diskussionen har bidragit till en forbattring?!). Forr drog
den linjen till sig sadana elever som inte vile lasa matematik pa
gymnasieskolan. En rarare konstaterade att linjen varit ett negativt val,
dvs "de som inte vill ha nagon matte men vill ga en 3-arig linje valjer
humanistisk linje utan att egentligen vara intresserad av sprak".
Dessutom trodde en annan larare att den linjen av manga tidigare
betraktats som en "flickutbildning", vilket givit linjen ett daligt rykte.

EkonomIclasserna skiljer sig frail de andra linjerna. Lararna papekade
att vad gallde betygen ar ekonomerna mer "medelklasser". Det hade
dock svangt valdigt mellan aren och ibland har det funnits riktiga
"toppklasser" bland ekonomerna. Dessa elever ar de enda som klart
ansags yrkesmedvetna, men det kan ju bcro pa att det ar den enda
teoretiska linjen forutom 4-arig teknisk linje som leder direkt till en
yrkesutbildning. I vissa Masser kan det finnas killar, som kanske inte är
sa duktiga men som vill ut och tjana pengar och Ora snabba "klipp". En
larare menade att de ar lite "borshajar" over dem. Detta kan ju ocksa
spegla konjunkturerna i samhallet under 1980-talet som ju var
"yuppinas tid".

Samhallsvetarna gor inte sa mycket vasen av sig och ingen av
lararna kunde ge flagon malande bild Or att karaktarisera dem. Dessa
elever ansags generellt "duktiga".

Sammantaget kan sagas att de olika linjerna och deras elever uppfattas
av lararna som ganska olika varandra. Gymnasielinjernas popularitet
speglar de pendlingar som finns i samhallet. Vad som ar gangbart under
en period, t ex ekonomutbildningen under 1980-talet, passar inte ails in
under en annan period t ex nar som i dagens lage intresset for
humanistisk utbildning tycks Oka.

Med ett inifranperspektiv istallet for ett samhalleligt perspektiv kan
varje gymnasielinje sagas ha en speciell inneboende kultur med vissa
speciella amnen och attraherande en speciell sorts elever. Natur-
klasserna har en mangarig tradition av att vara en prestigefylld och
exklusiv utbildning som drar till sig de mest studiebegavade eleverna
genom att ge en saker "nyckel" till de fiesta hogskoleutbildningar.

Skillnader mellan pojkar och flickor

I borjan av gymnasietiden uppfattas flickorna som valdigt ambitiosa.
De laser och klarar sig battre an pojkarna (om pojkarna inte är "natur-
begavningar"). Lararna ansag att flickorna ar mer mogna. Detta visar
sig ofta pa skriftligt producerande svar och uppsatser, dar pojkarna
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"jaktade over" och egentligen inte tar sig tid till eller ens orkar svara.
Flickorna resonerar lattare och mer lattflytande och ar mer verbala,
pojkarna A andra sidan skriver kort och koncist och lite kantigt. I slutet
av gymnasietiden, i Arskurs 3, jamnade detta ut sig. Pojkarna kommer
ifatt flickorna nar de inser stundens allvar och de utvecklar sig till "goda
skribenter ". Lararna reserverade sig dock och konstaterade att det
forekommer duktiga pojkar sAval som flickor under hela gymnasietiden.

Vidare pApekade larama att pojkarna ofta agerar i klassrummet pa
ett sdant salt att de drar till sig uppmarksamheten medan flickorna ar
mer tillbakadragna.

Sammanfattningsvis ar intrycket att hogskoleprovet och betyg inte
mater samma sorts kunskaper. Grovt kan tva grupper av elever
Icaraktariseras bland dem som gar provet De ls ar det elever som redan
har relativt hoga betyg, men som vill skaffa sig ytterligare en "don" till
fortsatta studier. Dels ar det elever som av gymnasieskolan har idassats
som lite "outsiders" och som inte kan stalla upp pa den verksamheten de
bedriver dar, men som andock vill skaffa sig en chans att komma vidare.

Om betygen finns ju en marIgd asikter. Det ar svart att se om larare
redovisar vad de anser vara elevernas asikter eller om det ar deras
egna asikter som lyser igenom. Larama tror att eleverna anser att
betygen är ett bra kunskapsmatt och att de är relativt rattvist satta.

3.2 .... om sambandet mellan gymnasieskolan och
hogskolan

Att vara "avlamnare" till hogskolan och arbetslivet

Numera gar forhallandevis manga gymnasieungdomar direkt vidare
till hogre studier. Vi fragade lararna hur de sag pa sin roll som
"avlamnare" till hogskola/universitet respektive till arbetslivet. Nagra
av 'drama svarade att det ju ar de teoretiska linjernas uppgift att se till
att urskilja, uppmuntra och till universitet och hogskolor leverera elever
som av gymnasielararna becloms ha de basta teoretiska forutsatt-
ningarna for hogre studier. En larare namnde att under perioder, cla
efterfragan pa arbetskraft ar hog, tonas gymnasieskolans betydelse for
hogskolan ned. Vid en lagkonjunktur blir det a andra sidan svarare for
gymnasieskolan att skicka ut sina elever till arbetsmarknaden. Denna
svangning upplevdes ibland som problematisk och en larare gav
foljande kommentar:

19



19

Sen kommer en sin har ligkonjunktur och di marker man nar
det ar svart att fi arbete i sarnhallet di ar hogskolan mer attraktiv
igen och di ser man oss tydligare som leverantorer, men vi
hanger ju inte alltid med i de har svangarna och ser att vi ska
forberecla for hogskolestudier. (2204)

Den samstammiga uppfattningen bland lararna var emellertid att
eleverna i gymnasieskolan skall fA en allmanbildning. MAlet for gym-
nasieskolan ar att oberoende av var eleverna kommer aft hamna i livet,
antingen de gar direkt till yrkeslivet eller till utbildningar Mom
hogskolan, skall de a en generell bas sA att de kan "orientera sig
tillsammans med andra manniskor". En larare namnde att eleverna
faktiskt skall leva ett liv som "privatpersoner" ocksa. Den kunskap som
formedlas i gymnasieskolan kan bidra till att Ora vars och ens privatliv
lite rikare.

NAgra av 'drama tyckte att det ar synd att det knappast alls existe-
rar nagot samarbete mellan gymnasieskolan och hogskolan. De efter-
lyste mer konkreta kontakter med hogskolan utover de kontakter som
redan sker via SYO-konsulenten pa skolan och eventuelltsenom ett och
annat studiebesok. Ett undantag finns dock och det ar den interna-
tionella linjen pa skolan som under varterminen samarbetat med
universitetet i Linkoping. Inom ramen for sina specialarbeten fick 14
elever tillgAng till handledare pa universitetet. Att sAdant samarbete
inte sker oftare kan troligtvis bero pa att det inte finns tillrackligt med
ekonomiska resurser - vem vill bekosta ett samarbete!?

Vad vet elever om hogskolestudier?

Lararna upplevde att eleverna i allmanhet inte riktigt har nagon
uppfattning om hur det är att lasa pA hOgskola/urdversitet. En larare
ansag att AtsIdlliga elever nog tror att deg ar svz1 rare an vad det
egentligen ar. Givetvis kan det variera valdigt mycket, men de fiesta
eleverna tycks nalkas h8gskolestudier med ftiskt mod och tanka "har det
Ott bra pa gymnasieskolan gar det nog bra pa hogskolan ocksi".

Narheten till universitetet, dvs det faktum att gymnasieskolan, dar
de intervjuade lararna arbetade, ligger i en universitetsstad är inte
heller helt ovasentlig. Gymnasieeleverna har atmosfaren runt omkring
sig och steget till att ga vidare ar darfor sakert lattare att to an om de
skulle vara tvingade att flytta frail orten. Information om hogskole-
studier skaffar de sig genom kamrater och syskon som redan studerar
Mom hogskolan. Studietraditionen Mom familjen inverkar ocksa.

Vad har cla lararna gjort for att eleverna skall fa smak pa hogre
studier? De elever som skrivit uppsats och haft tillgang till handledare
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vid universitetet (samarbetet mellan gymnasieskolans internationella
linje och universitetet i Linkoping) fick en ganska bra inblick i vad
hogskolestudier innebar. Andra larare arbetar aktivt med att,
framfOrallt i arskurs 3, infora mer sjalvstandiga arbeten och pekade pA
vikten av ett aktivt forhallningssatt till och ett ansvarstagande for
studierna. En larare ansag att de nya programmen inom gymnasie-
skolan delvis ar en anpassning till kommande hogskolestudier eftersom
grimdiden är att kunna oka specialiseringen och ge majligheter till fria
val. Den enskilde eleven skall salunda kunna studera de amnen som ar
de mest intressanta for honom eller henne.

Sammanfattning: Enligt lararna ar gymnasieskolans uppgift att
leverera ungdomar vidare till hogskolan och/eller arbetslivet. Ytterst är
dock malet for gymnasieskolan, att ge eleverna en grund att sta pa
oaysett vad de kommer att hamna i livet.

3.3 ... om betyg

Spontant om ordet "betyg"

Nar lararna horde ordet "betyg" var deras forsta reaktioner foljande:

Att det ar det svAraste man har som larare att satta, darfor att
eleverna kan inte skilja pa att man bedomer kunskaper och att
man bedomer manniskor. Det ar ett mycket, mycket svart
problem. (2201)

For tillfallet ar det ju alltsa jobbiga veckor i slutet pa terminerna,
dar man i stort satt lever med vissa personer som man inte kan
bli tillfreds med hur det ska bli med den har personens betyg och
det har man standigt i skallen. Om du tanker pa ovriga delay av
aret? Jag misstanker att jag ar av den gamla stammen. Ett betyg är
att man far en bedomning av det man har presterat, forhopp-
ningsvis en rattvis bedomning. Dvs nagot som vi ska halla kvar
och som Sr bra. Jag tycker att dagens relativa betyg är bra. (2202)

Det ar det svaraste vi har som larare att satta betyg, det otrevligaste
vi har. Men sen som jag sa tidigare sa tycker jag att det ar viktigt
att man har betyg, det tror jag, for annars finns det inga morotter.
Jag tror inte att man laser det som man begar av alla utan betyg.
(2203)
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ett nodvandigt ont i det system som vi har nu. Personligen
skulle man heist vilja att manniskorna Taste amnena darfor att
dom var intresserade av att lasa dom och jag var nagon slags
arbetsledare som riktar in verksamheten och sen sa laser vi detta
och sysslar med det som vi tycker ar roligt tilisammans och sen sa
har vi lart oss en massa och haft valdigt treviigt da. Det ar
dromsituationen for mig. Men jag ar ju ocksa realist sa att vi
mLste nog ha betyg pa det har stadiet - gymnasieskolan, for att fa
nagon form av kvitto pa vad man har sysslat med. Men jag tycker
inte om de har relativa betygen, jag tycker att det ar ett ganska
knepigt system. (2204)

Kunskaps- och fardighetsmatare. Du iir ganska objektiv i din
beskrivning, men om du skulle liig,ga lite egna varderingar i det .

Ja, det ar ju klart att det finns ju alltid ett subjektivt moment i
betygssattning och det marker man ju i betygssattningstider det ar
ju ofta valdigt svara overvaganden och jag brukar saga det att
eleverna har ingen aning om hur mycket arbete och hur mycket
vanda som vi larare Jagger ned for att fa betygen sa rattvisa som
det ar mojligt (2305)

Av lararsvaren kan utlasas att de var paverkade av den situation de
befann sig i den varsta betygssattningstiden. De upplevde att betygs-
sattningen är den svaraste uppgift en larare har. Om betygets vara eller
inte vara farms det delade meningar. (Jmf ovan om hur larare trodde att
elever resonerar kring betyg.)

Om dagens relativa betygssystem

Intervjuerna genomfordes bara nagon dag efter att slutbetankandet
fran betygsberedningen "Ett nytt betygssystem" (SOU 1992:86) publi-
cerats. For gymnasieskolans del betyder beredningens forslag att den
femgradiga sifferskalan skall ersattas med en fyrgradig bokstaysskala
och att betygen skall vara malrelaterade.

Tyckte cla lararna att det fanns nagra alternativ till den relativa
betygsskalan? Tva larare var foresprakare for det relativa betygs-
systemet och sag svarigheter i att kunna F4tta ett rattvist betyg om den
relativa betygssattningen togs bort. De menade att problemet med ett
absolut system ar att hitta tillrackligt precisa och rikstackande kriterier
for elevernas prestationer. Dessutom hade en av dessa larare en
bestarnd kansla av att eleverna efterfra gar en ganska noggrann
sortering och rangordning i klasserna. Dart& skulle det vara svart att
avvara ett relativt betyg.
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Fler kommentarer gallde vem som skall besluta om mAlen. Bestams inte
inalen av hogsta instans utan av enskilda larare vch/eller skolor kan det
medfora svarigheter att gora rattvisa bedomningar av eleverna i landet
som helhet. En av de tva lararna, som forsvarade de relativa betygen,
papekade ocksa att om beskrivningarna av malen skall goras centralt
kommer det att likna ett utokat centralprovssystem. Lararen uttryckte
sig sa har:

Enda rattvisa sattet ar att gora pa detta vis, centralprov ar bra, det
ar ju valdigt byrakratiskt och omstandligt allting men jag forstar
inte riktigt minus hur det ska kunna bli riktigt rattvist. (2202)

Ovriga tre larare ansag att det finns alternativa losningar till det
relativa betygssystemet. De tyckte att ett malrelaterat eller ett absolut
betyg ar det mest "schyssta" systemei. De menade att vissa normer
skulle kunna faststallas pa samma satt som nu sker hiom hogskolan vid
dess betygssattning. En av lararna menade att det betygssystemet som
tillampas i dag pa satt och vis redan ar absolut. Han kommenterade
detta pa foljande satt:

det ar inte egentligen sa stor skillnad pa det har systemet, for
det har blivit absolut pa sat och vis och en sak som ar helt klar ar
ju det att de har %-satserna, de har ju inte uppratthallits pa de
senaste 10-15 wren. DATE& att vi ar for snala med, det som vi ar
absolut for snala med ar betyget ett, for det ska vara 7% av
eleverna som ska ha betyget ett i en ak. Pa de har centralproven i
svenska har man just tittat, dar ligger det mellan 2-3% for betyg
ett. Och det ar ju patagligt att nar det var lite exercis omkring det
har med medelbetygen i skolorna nar skolledningen gick in och
tittade och det kravdes motiveringar, vad man tittade pa dar vad
medelbetyget, vad man inte tittade pa var spridningen. Hade man
medelbetyget 3,0, hade jag 28 elever som hade treor och en som
hade en tvaa och en som hade en fyra, da var det ingen som sa
nagonting om det. Men hade jag 30 elever som bade treor, da var
det ju inte riktigt for da hade ju jag inte rangordnat, men hade jag
bara en eller tva som avviker vad det ingen som sa nagot. (2305)

Citatet ger uttryck for att det relativa betyget i praktiken kanske inte
tillampas pa samma satt som ursprungligen varit aysett. Den funktion
som den relativa normalfOrdelningskurvan var tankt att ha tycks ha
spelat ut sin roll. I praktiken innebar det kanske ingen forandring om
den fyrgradiga absoluta betygsskalan infors i gymnasieskolan?
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Lektionsaktivitet kontra provresultat och betyg

Vad har storst betydelse vid laramas betygssattning: aktiviteten pa
lektionerna eller resultaten pa proven. Lammas installning till vilket
underlag som var mest betydande for betyget var entydigt. Utan tvekan
ar det den skriftliga produktionen, dvs prov och skriftliga laxforhor,
som betyder mest. Den muntliga prestationen, dvs aktiviteterna pa
lektionenema sasom redovisning av grupparbeten, att racka upp
handen etc har mindre betydelse vid betygssattning. De muntliga
insatserna kan salunda komplettera de skriftliga insatsema, som utgor
basunderlaget och underlag kir en "grovsortering". Om det vager
mellan tva betygssteg tycks lektionsaktiviteten fa en stbrre betydelse.
Den har ett tillaggsvarde.

Nar det glider lektionsaktivitet kontra provresultat papekar 'drama
kansskillnaden. Lararna ansag att flickorna skulle missgynnas om
endast den muntliga aktiviteten skall beaktas. Citatet nedan belyser
fOrhallandet.

Om man tar for mycket pa aktivitet sa missgynnar man ju
tjejerna valdigt, for det ar ju tyvarr sa bade pa h6gstadiet och
gymnasieskolan att tjejerna har inte samma formaga, de racker
inte upp handen belt enkelt. Det kanske inte alltid ar sa att man
kan ga pa dom Keller, det (inns dam som inte vill det. Medans
killarna pratar utan att racka upp handen, dom har snabba svar
det beliover inte alltid var ratt men dom ar mer aktiva, kraver
mera alltsa. Men givetvis betyder det nagonting hur aktiva dom
ar trots alit och det ar ju klart att det missgynnar tjejerna lite
grann, men det ar man ju medveten om. (2202)

Betyg i en nyborjarldass respektive en avgangsklass

Lararnas satt att resonera var beroende av om de skulle satta betyg i
arskurs 1 eller arskurs 3. I arskurs 1 hull de i regel tillbaka ytterlig-
hetsbetygen, dvs ettor och femmor, for att senare ha mojlighet att hoja
betygen. Lararna ansag att det inte var lika svart och "blodigt" att satta
betyg i en nyborjarklass som i en avgangsklass, eftersom de skulle ha
eleverna aven under kommande termin. Dessutom ansag 'drama att
de, efter sa kort tid, inte kanner eleverna tillrackligt for att satta just
ettor och femmor. Nagon glidande betygsskala far ju inte tillampas pA
gymnasieskolan, men en larare var overtygad om att "lite glider vi nog
ands ".
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Att satta betyg i en avgAngsldass ger larama mycket mera huvudbry. En
forsta princip verkade vara att forsOka undvika att sanka ett betyg nar
det ar dags att satta avgAngsbetyg. Nar larama tittade tillbaka pa de
senaste Arens betygsattande menade de att de haft som malsattning att
forsoka ge eleverna minst betyget tre, detta pa grund av att den
allmanna behorigheten till hOgskolan kraver betyget tre. En andra
princip tycktes vara att satta ett sA rattvist slutbetyg som mojligt i
jamforelse med dels room klassen, dels mellan olika klasser pA skolan.
Lararna gruvade sig infor denna uppgift. En larare diskuterade
dilemmat med att vara sA rattvis som mojligt och samtidigt satta rninst
betyget tre:

i en avgAngsklass är det ju oerhort viktigt att betygen blir
rattvisa, inte bara room klassen utan mellan olika klasser och det
dar kan vara valdigt svArt. jag har upplevt i Ar just dar jag sitter
med en ekonom trea, en naturvetar trea och jag vet, eftersom jag
har gemensamma prov bade pA litteratursidan och pA sprAket och
jag vet att det skiljer ungefar 0,8 betygsenheter mellan dom till
naturvetarnas fordel. Men det ar ju frAgan vad ska de 0,8 ligga, ska
de ligga i intervallet 3,5 - 2,7 eller ska de ligga 3,0 - 3,8 eller rent
utav 3,2 - 4,0 och dA far man ju lov att titta pA och kaqske falka lite
pA Ovriga klasser och prata med &riga larare, laser vi samma
kurs eller ar det sA mojligen att jag har en kurs som är svArare,
kurs som ar lattare sA man funderar lite. Man tittar nar betygen
fors in hur ligger klassen i andra amnen likartade mina och sA far
man fundera dar cla och se och det visade sig dA att, jag tyckte dA,
nar jag till slut hade kommit fram, for dA ix man ju i det har laget
att och det var ju som i den har ekonomklassen exempelvig
antingen sa ska den har eleven ha en trea eller sa ska eleven ha
en tvaa, men ska hon eller han ha en trea dA ar det 10 till som ska
ha en trea eller ska han eller hon ha en tvaa sA ar det 10 till som
ska ha en tvAa och det gar ju onekligen en hel del pl
medelbetyget. SA vet man ocksA detta att for sarskild behorighet
till massa utbildningar, nastan alla, sA krays betyget tre i bagge
svenskamnena och dA ar det ju ett valdigt ansvar pa en som
larare om man ska satta tvAa eller trea. Det ska man egentligen
inte tanIca pA men det kan man inte lAta bli att Ora i alla fall, det
viktiga ar ju dA att man hamnar ratt och dA tittade jag och sA
forsaker man garna se lite generost pA betygssattningen i slutet, dA
det gabber sista betyget och man fAr aldrig veta om man hade rats
eller fel. PA motsvarande salt ar man lite AterhAllsam for att inte
satta sig i en omojlig situation, man ar AterhAllsam vid jul i trean
och pA vAren i tvAan, man halter garna igen lite dA, sA att jag inte
star int.& detta att jag mAste sanka betyg, sanka slutbetyget, det vill
man ju inte Ora men ibland fAr man ju lov att Ora det andA,
men det vill man ju heist inte Ora. Da hamnade jag pA nar jag
hade suttit och raknat, dA hamnade jag pA 3,2 i ekonomklassen, dA
tyckte jag att jag hade varit hemskt snail. SA tittade jag och de lag
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pa 3,2 - 3,3 i vart enda Amne och da hade jag en kansla av att da
ligger nog jag ratt har i alla fall och sa visste jag en annan klass, en
parallellklass som hade last en delvis lite annorlunda kurs och
som lag ungefar sa dar med eller lite }Ogre och da tyckte jag aft da
ska ju de Mr mina inte straffas for att jag har last den har kursen
med dom jamfort med de andra, sa da blev det sa till sist i alla fall.
Och da hamnade dom andra uppat fyra. Men det dar är valdigt
svara overvaganden, men det ar viktigt tror jag att eleverna har
klart for sig att vi gor verkligen vad vi kan, vi g6r verkligen virat
basta for aft det ska bli sa bra, sa rattvist som det nagonsin kan bli.
(2305)

Vidare tycks en tredje princip vara att undvika betyget ett sa langt det ar
rimligt i ett avgangsbetyg (vissa elever blir inte ens uppflyttade till
arskurs 3 om de har betyget ett). Att ga ut arskurs 3 med en etta ar
salunda ovanligt och nastintill omojligt. En larare sade sa har:

Det ar inte speciellt vanligt med ettor nar dom gar ut i alla fall,
man far nastan ha utmarkt sig, bade skrivit daligt, inte gjort
nagonting pa lektionerna, inte haft backer och penna med sig,
totalt ointresse alltsa, och star frartvaro givetvis. Det ar nastan
svart aft fa en etta kan man saga. (2202)

Larama tycktes karma ett stort nederlag om de tvingas satta betyget ett.
Det ar ju andock 7% (enligt normalfordelningen) av eleverna som skall
ha en etta! Ettan verkar ha fatt ett daligt rykte omkring sig inom
lararkaren:

det är val sa att ettan har val ansetts utav lararna som sa
diskvalificerande sa den sparar man till de verkligt grava fallen
nar det ar nagon som inte overhuvudtaget kan Astadkomma
nagonting. (2305)

Sammanfattning: Att satta betyg är den svaraste uppgiften lararna har.
Lararna hade manga olika asikter om betygets berattigande. Nagra
larare fiiresprakade den alternativa losningen, dvs malrelaterade betyg
som ersattning for dagens relativa betygssystem. Vid betygssattning
vager skriftlig produktionen over framfor muntliga lektionsaktiviteter.
Om Warm blir det minsta tveksamma om vilket betyg en elev skall ha
stager aktiviteten pa lektionen tungt. Att satta betyg i en nyborjarklass
orsakar inte pa langa vagar lika mycket problem for lararna som att
satta ett avgangsbetyg.
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3.4 .... om hogskoleprovet

Spontant om ordet "hogskoleprov"

.0.

Lararnas reaktioner pi ordet "hogskoleprov" var enbart positiva.
Sjalva ordet tycktes inge en kansla av befrielse och lattnad. Asikterna
sammanfattas kort nedan:

det ar ett alternativt korrigeringsmedel och en andra chans
och de far ju Ora manga fenomen, hur manga som heist. Jag
tycker att det mater ganska bra och t o m mycket bra. (2201)

Det jag har tankt pa lange ar hur g6r man f6r att fa 2,0? bra
for alma som inte gynnas av det normala betygssystemet och det
som man laser om pa ett gymnasium. (2202)

ett annat satt att valja ut elever for hogre studier som ar
positivt .... (2203)

det later ju som om att om man klarar det pa nagot satt sa ar
det en legitimation till att da kan jag ocksa klara av hogre
utbildningar. pa ett satt kan man val saga att det ska mata
nagon slags allmanorientering, allman kunskapsbas som da horde
kunna, ja som ar bra att starta ifran. (2204)

det ar sk6nt att det finns darfor att da olir inte min
betygssattning sa livsavgorande f6r alla elever, sa det lattar lite
granna fran den har betygssattningsbordan att hogskoleprovet
finns. (2305)

Lararna betonade att hogskoleprovet är ett alternativt urvalsinstru-
ment, en annan vag att to sig fram till hogre studier. I och med att detta
alternativ nu firms kande lararna att deras betygssattning inte behover
sla undan fOtterna pa elever som av nigon anledning inte kan forlika
sig med gymnasieskolan och dess verksamhet, men ands har viljan och
ambitionen att komma vidare. For elever som har daliga betyg ar
hogskoleprovet en chans till rehabilitering. Dessutom hiller hogskole-
provet ytterligare en oppen dorr for dem som har hoga betyg. Lararna
tillfragades ocksa hur de skulle stalla sig om de stotte pi en elev som tar
chansen och presterar ett bra resultat pa hogskoleprovet och darefter är
hell oengagerad i skolan. En larare menade om hon mot all formodan

27



27

skulle fa en sadan elev i ldassen - vilket hon hade svart att forestalla sig
- da skulle hon forsoka fa eleven att inse:

att det Finns andra saker ocksa att man inte far slappa taget
for att det gatt bra pa en sak utan man far kampa lite for sin egen
skull, inte f8r aft man har lyckats en gang i livet aft man har hela
sin framtid fardig for det utan det galley att fortsatta kampa
(2203)

En annan larare hade forstaelse for att elever kan tappa lusten for att
fortsatta kampa for ett bra betyg om de vet att de har en potentiell
chans att soka hogre utbildning i alla fall. Lararen menade att det kunde
var jobbigt att fa sadana elever motiverade fi5r gymnasiestudierna.
Efter en stunds eftertanke tyckte hon, trots alit, att problemet nog inte
är sa stort ands om det ndast ar ett par, tre stycken elever i klassen
som valjer att "abdikera".

Vad kanner larare till om hogskoleprovet?

Den information som larama hade om hogskoleprovet hade de fatt fran
SYO-konsulenten pa skolan, via massmedia, dvs TV och tidningar, sina
anhoriga som genomfort hogskoleprovet eller genom att ha skaffat
egen information. Tabell 1 nedan ger en overskadlig bild av lararnas
informationskallor.

Tabell 1. Lararnas informationskallor. X:et anger varifrdn varje
enskild larare fdtt information, en larare kan ha flera
informationskallor.

Info fran

SYO

Massmedia

Anhoriga

Lararen sjalv

Disk. lararrum

Li L2 L3 L4 L5

X

X X

X

X
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Endast en av lararna namnde att hogskoleprovet hade diskuterats i
lararrurnmet. Han var ocksa den ende lararen som hade diskuterat
hogskoleprovet med sina kollegor. De andra fyra lararna svarade "nej"
och menade att de inte haft flagon ordentlig diskussion om hogskole-
provet med sina arbetskamrater. Pa fragan om lararna tyckte att de
behovde mer information om hogskoleprovet svarade tre av lararna
"ja", en larare var tveksam och en svarade "nej".

En av de lamina, som tyckte att det behovdes mer upplysningar om
hogskoleprovet, var bade road och intresserad av fragan. Samtidigt
som han vine ha mer information, sag han vissa problem om
gymnasielararna Fick for mycket information om hogskoleprovet. Han
menade att en systematisk information till lararna skulle kunna resul-
tera i mer trailing infor hOgskoleprovet. (Detta ar ju en av de tankbara
farhagorna som detta projekt skall forsoka utrona) Lararen resonerade
sa

uppenbarligen skulle vi kunna om vi far en valdigt stark
medvetenhet pa gymnasieskolan om att hogskoleprovet ar avgo--
rande for vara elevers framtid, da kommer det att ga med hog-
skoleprovet som det gatt med manga andra ting namligen att vi
lagger over vara kurser gradvis och vi tranar for att man ska klara
hogskoleprovet. Hojer man medvetenhetsgraden kring hogskole-
provet, da blir det ocksa sa att da tranas det pa det och da kommer
man ocksa att fa bra resultat pa hogskoleprovet. (2204)

Vad anser lararna om hogskoleprovets delar?

Vad tyckte lararna om hogskoleprovets sex befintliga delar3 ? Tre larare
uttalade sig mer precist om hogskoleprovet delar. Kommentarerna
skilde sig At, vilket framgar av foljande citat:

Ja, det Sr ju klart att den har NOG-delen och diagrammen det
ar ju inriktat pa matten ants& sa det maste ju klart gynna dom
som har den talangen eller har gatt pa en san linje. Okej,
matteboken ar ju full av liknande uppgifter, men det Sr ju sallan
det luriga är att fa fram fakta utan det ar ju hur man ska behandla
det vidare sen, vilket raknesatt man ska ha sen och sa.
Dom (lasforstaelse pa svenska och engelskal paminner ju mycket
om centrala proven i svenska och engelska, sa att dom har ju

3 Hogskoleprovets sex delar. Delprov 1: ORD (ordkunskap), delprov 2: NOG
(bedomning om det finns tillrackliga kunskaper), delprov 3: LAS (lasforstaelse),
delprov 4: DTK (tolkning av diagram, tabeller och kartor), delprov 5: AO
(allmancrientering) och delprov 6: ELF (engelsk lasforstaelse).

29



29

gjort nagot liknande. Sen sa var det den har allman-
bildningsdelen, det ar ju klart att den delen kanske kunde vara
stone pa nagot vis. (2202)

nagot sarskilt over historia det finns val nagot
nutidsorienterande. Av dom fragorna som jag har sett har jag
tagit ut fragor som jag tyckt att det varit samhallskunskap i dom
och det är da lite statistik och jag vet aft jag har plockat lite ur och
uppfattat att det har ar sant. (2204)

det ju frig= om det har provet som urvalsinstrument, det
som jag har funderat pa, om det ar motiverat t ex att blivande
sprakstuderande ska Ora det bar delprovet NOG, det som ar sa
matematiskt inriktat. Lasforstaelse det ar ju typiskt sant
som man har jobbat med, det jobbar vi lite granna med saciana
grejer, det tycker jag val ar vettigt den typen utan att ha tittat i
detalj. De Mx diagrammen dar kan man ju undra om det ar
nodvandigt och ha sa pass mycket som distraherar da i det hela.
Kan man inte na samma resultat med ett enkelt diagram.
orddelen? Ja, den ar val bra. Rent allmant sa tycker jag att vi ser i
skolan ett hogt samband mellan ett stort ordforrad och bra
studieresultat i svenska. Det ar viktigt att ha ett stort ordforrid.

Sen det har allmanorienterande, det ar val ocksa bra det ar
ju allmanbildning, det ar mera samhallskunskap, nutidsorien-
tering. Det ar val sa att de som ldarar sant bra ar val i regel vakna
och pa bettet och de har ocksa goda forutsattningar att klara hogre
studier. Sedan har vi de engelska texterna det ar val ocksa bra
eftersom jag tycker aft det ar viktigt att kunna lasa kurslitteratur
pa frarnmande sprak. (2305)

Nagon sammanfattning av vad de tre 'drama tyckte om hogskole-
provets delar Ar svArt att ge. I storsta allmanhet var de positivt
installda till provet och dess konstruktion. En larare papekade dessutom
att svarighetsgraden i provet "ligger nog lite Over an vad vi kraver av
en norrnalbetygare". En annan Ware tog upp att om han skulle lagga
till ett delprov sa skulle det vara nagot som "trimmar lashastigheten".
Ar det nagot som dagens gymnasieungdomar är daliga pa sa ar det att
"skumlasa", de har bara en "vaxel" enligt denna lararen.

En larare lamnade en negativ anmarkning om hogskoleprovet och
om det gynnar ena eller andra konet.

Det som jag tyckte var knepigt var ju da i fjol da man sa att
tjejerna mis3gynnades och da andrade man det har lite gran sa
man skulle plocka in lite "knyppling" eller vad det var. Det tycker
jag principiellt ar ett felaktigt resonemang for man ska inte titta pa
om provet gynnar ena eller andra konet utan man ska titta om
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provet mater det som har betydelse for studieframgang i hogre
studier, det ar ju det som ar det viktiga. Det kanske ar sa att for
vissa hOgre studier sa ar det provet som verkar vara inriktat mot
grabbar som ar det basta urvalsinstrumentet och f6r andra ar d.t
som verkar vara det som ar inriktad mot tjejer. Men man ska inte
stxava for nAgonting till varje pris ar konsneutralt utan man ska
rikta in sig pa vad ar det som det har ska mata som har betydelse
for hogre studier istallet. (2305)

Hogskoleprovets eventuella inverkan pa lararrollen

En intressant frAga ar om hogskoleprovet i framtiden kan komma att fol
en storre genomslagskraft pA gymnasieskolan och om detta i sa fall
kommer att forandra lararrollen. Det kan ju faktiskt vara sA att den
"makt" som betygen ger lararna kan reduceras av hogskoleprovet.
Lararna tillfragades darfor om de ansag att deras lararroll eventuellt
skulle forsvagas om hogskoleprovet kommer att spela stone roll i
antagningen. Lararna trodde inte att deras roll som larare var hotad av
hogskoleprovet. De tyckte att hogskoleprovet helt enkelt endast var ett
komplement till betygen och t o m en bra komplettering till dessa. En
larare poangterade att "de mAste ju anda ha sina treor!" och en annan
papekade att "det har trycket behover vi pA oss". Lararna sag salunda
inte nagot storre konkurrens mellan betyg och hogskoleprovet om
hogskoleprovet skulle fa stone inflytande utan snarare det omvanda.
Dessutom upplevde de att det inte heller skulle valla nagra storre
svarigheter i klasserna om nagra av eleverna skulle anvanda sig av
strategin att forsoka satsa pa hogskoleprovet.

Den enda tankbara effekt som namndes var istallet att lararna skulle
kunna kopiera de olika delproven (beroende pa om lararna hade ett
amne som var representerat bland delproven) f6r att kunna visa hur
frAgor pA ett hogskoleprov är konstruerade. Lararna framholl dock att
detta inte skulle bli sarskilt vanligt.

Vilken ar den mest rattvisa bedomningen: hogskoleprovet eller
slutbetyg?

Vilket som ger den mest rattvisa bedomningen, hogskoleprovet eller
slutbetyg, fanns det delade meningar omkring. Svaren kan samman-
lankas med de uppfattningar lararna har om den kunskap gymna-
sieskolan kontra hogskoleprovet behandlar, dvs faktakunskap respek-
tive allmanbildning. Nagra larare menade att hogskoleprovet bedomer
en elevs kunskaper och fardigheter vid ett tillfalle medan betygen i
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daremot mater de planerade och systematiskt formedlade kunskaper
som gymnasieskolan tillhandahaller over ett par ars tid. I betyget kan
ocksa andra faktorer vagas in, t ex sociala relationer, franvaro,
arbetsdisciplin eic. Lararna paverkas av att de moter eleverna i alla
tankbara vardagliga situationer som kan paverka betygssattningen
bade positivt och negativt. Dilemmat med betyg, menade en larare, ar
att de inte visar vad eleven har lart sig:

som kan vara svart med betygen och det ar ju det att du vet
aldrig vad en elev har lart sig med ledning av hans betyg, det
beror ju pa vilka kurser han har last och da finns det en sa stor
individuell variation inom kursplanens ram sa att det ar nastan
omojligt att saga vad eleven kan exakt (2305)

Nar det galler hogskoleprovet som matt pa vad eleverna "kan"
ansag en larare att det kan vara nog sa "utslagsgivande" som ett betyg,
eftersom hogskoleprovet mater kunskaperna pa ett bredare satt och
dessutom visar vad eleven faktiskt kan. En annan larare tyckte istallet
att om eleverna lyckas pa ett hogskoleprov kan det bero pa att de just
for tillfallet rakar vara i en sadan fas att de ar i "form" eller val-
orienterade. Han trodde ocksa att gymnasieeleverna inte hinner
forbereda sig utan att de gar direkt fran skolan och gor hogskoleprovet.

Endast en larare trodde att hogskoleprovet och slutbetygens becitim-
ning faktiskt var lika palitliga. Det fauns dock, menade lararen, en del
udda fall som inte passade in i gymnasieskCans monster och som
istallet gynnades av att gora hogskoleprovet. Dessa elever far ingen
rattvis bedomning genom ett slutbetyg. For dem ar hogskoleprovet bra.

Hogskoleprovet uppfattas vara mer objektivt eftersom provet
faktiskt mater vad en elev kan vid ett tillfalle (om eleven inte blir
blockerad av situationen som sadan). Betyget a andra sidan ar mer
subjektivt eftersom personliga relationer kan paverka bedomningen.
Vilket som ar mest rattvist ar svart att saga nagot bestamt om det ar
snarare fragan om individuella variationer! Det verkar finnas bade for-
och nackdelar med bade hogskoleprovet och betyg.

Far hogskoleprovet en Okad eller irninskad betydelse i framtiden?

De fern lararna var eniga om att hogskoleprovet kommer att fa en okad
betydelse i framtiden. Eftersom provet ar en alternativ vag och ett
korrigerings- och kompletteringsinstrument till betygen kommer det
sakerligen att permanentas och bli en viktig del i antagningen till hogre
studier - och en positiv sadan f8r bade elever och larare. Hogskole-
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provets okade betydelse kanske är som en larare konstaterade ett
uttryck for missnojet med betygen inom gymnasieskolan.

Sammanfattning: Hogskoleprovet inger sa gott som bars positiva
kanslor hos lararna. Det verkar som dess existens 'attar pa laramas
betygssattningsborda. Larama betonar att det är en alternativ vag och
dessutom en bra sadan for att to sig vidare till hogre utbildning.
Informationen kring hogskoleprovet har lararna tagit till sig fran en
mangd hall bl a skolans SYO och massmedia. Diskussioner om
hogskoleprovet mellan kollegor tycks dock inte forekomma i nagon
storre utstrackning, vilket kan tyckas markligt.

Hogskoleprovets konstruktion far i stora drag godkant av lararna. De
ser inte hogskoleprovet som ett hot utan som en komplettering till
betygen. Vilket som dock ger den mest rattvisa bedomningen, ett hog-
skoleprov eller ett slutbetyg har lararna svArt att uttrycka. Slutsatsen är
att det finns bade fordelar och nackdelar med betyg respektive hog-
skoleprovet beroende pa individuella variationer bade hos larare och
elever eller i samspelet dem emellan. En sak som lararna ar pa det ldara
med ar att hogskoleprovet kommer att fa en okad betydelse for
antagningen till hogre studier i framiiden.

3.5 .... om hogskoleprovets eventuella effekter
Vad ar viktigt nar en lektion planeras?

Hur en lektion planeras tycks vara beroende mycket pa dels dinne, dels
lararna. Lararnas installning till vad som ar viktigt nar lektioner
planeras kan sorteras i tva kategorier. Nagra larare gay uttryck for en
instrumentell syn, dvs de betonade vad de skall formedla under
lektionen. Andra Ware betonade snarare samspelet och kw.liteten i
undervisningen. I det forsta fallet planerar lararna i forvag en struktur
som sedan styr exempelvis hur langt de skall hinna pa en lektion eller ett
aysnitt. Avsikten kan vara att hinna lika langt som 8vriga 5-6 paralleller
eller att avverka ett visst antal timmar for behandling av ett visst
aysnitt. I slutanden kan flera klasser ha hunnit fram till samma mal, dvs
ett gemensamt prov eller en aystamningspunkt. Lektionerna blir pa sa
satt en del i en kedja. En Ware kommenterade detta sa

Jag har inga illusioner om att lektionen pA nagot satt skulle vara
speciella upplevelser, men jag ser dom ju som ett led i en nAgon
slags forklaringsmodell och traningsmodell som man gor. Det
man ofta gar har pA gymnasieskolan ar ju att man lamnar At
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eleverna att lasa och sen sa kan man lagga in fordjupningar i det
har, man kan illustrera det har med video vissa aysnitt. Men
flagon djupare tanke med varje lektion det vet i sjutton om jag
har. Jag har valdigt svart att saga aft jag kan uppna ett mil pa det
sattet aft pa den har lektionen ska jag ha uppnatt det har malet,
det har jag svart att saga, men jag har det naturligtvis som ett led i
en kedja som ska leda fram till flagon form av redovisning eller
ett tidsaysnitt. (2204)

Nagra andra larare gay uttryck for en mer flexibel syn pA planering och
undervisning. De menade att undervisningen skall anpassas till klassen
och den skall vara av underhAllande och fangslande karaktar. En larare
hyste Asikten aft det som var viktigt var att:

halla eleverna pa helspanning, dom ska ocksa ga ut fran
lektionen i fritt pratande om vad vi har pratat om och heist
ifragasatta vad jag har sagt. Jag ar ofta mycket provocerande for att
dom ska haja till. I ovrigt sa Icor jag inte mycket med planering
mera, jag brukar kalla det for transpirationsmetoden, man tar
fasta pa nagonting som ar aktuellt och sedan kan man spina
omkring det, si jag har aldrig i mitt liv haft nagra
lektionsforberedelser pa det viset. (2201)

En Ware yttrade sig om det samspel som kan finnas mellan att ha en
struktur och aft inte vara fastlast i planerna utan kunna utnyttja klassen
och vara lyhord for den:

Men just den har friheten och Iyhordheten for nar det finns en
mattnadskansla i klasserna ar det dax att g6ra nagonting annat,
men man maste hela tiden kanna sig for, sa man ska inte vara for
last i sin planering. Det kan handa att jag ska ga in och halla en
lektion om nagonting och heft plotsligt kommer det upp en
annan fragestallning i klassen som verkar intressant, di pratar vi
om det istallet, man far vara lite flexibel. (2305)

Vad som ansags viktigast vid planering av undervisning kan foljaktligen
bero pA amnets karaktar samt den stil och de personliga egenskaper
lararen besitter.

3.6 .... om hogskoleprovstraning - nu och i
framtiden

',drama hade inte direkt fatt flagon begaran fran sina elever om
hogskoleprovstraning under lektionstid. En av Warm visste emellertid
att en kollega, en svensklarare, hade blivit ombedd att trana mer
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ordkunskap. Om de fern lararna fick en sadan fraga skulle de dock stalla
sig positiva till "traningen" och avvara en viss tid av lektionen till det.
En Ware papekade att det nog inte farms flagon risk att hogskoleprovet
"tog over" innehallet i lektionerna, utan det "Ar ju i alla fall Waren som
styr". En annan Ware konstaterade att det redan forekommer test-
trailing i form av fOrberedelser till de centrala proven.

Den stora fragan Ar om lararna mojligtvis skulle kunna Unica sig att
andra sin undervisning och anpassa den till hogskoleprovet i framtiden.
Tre larare menade att de definitivt kunde komma att andra sin
undervisning om de fick klara signaler om att det var viktigt att de
beaktade hogskoleprovet. Ett allmant prov liksom hogskoleprovet
tvingar tram att Warm Andrar sin undervisning till forman for det.
Testtraning är ju redan vedertaget Mom gymnasieskolan, sa trailing till
hogskoleprovet skulle i sig alltsa inte vara nagot unikt.

De tva andra lararna trodde inte att de skulle andra undervisningen.
En larare menade att han redan tillampade samma typ av strategi som
hogskoleprovet representerade t ex flervalsaltemativ pa proven och av
det skalet ej hade anledning att andra sig. Den andra lararen trodde att
de andra "nyheterna" room gymnasieskolan fr o m hosten 1993 skulle
komma att styra undervisningen mer an sjalva hogskoleprovet. Samma
Ware papekade att det nog inte skulle ga sa langt att en kurs i
"hogskoleprovstraning" skulle erbjudas som lokalt tillagg eller
individuellt val. Men det far framtiden utvisa.

Sammanfattning: Vilka slutsatser kan dras av detta? Sammantaget
vicar intervjuerna Oat vara att de Ar fa) att det annu sa lange inte tycks
forekomma nagon uttalad lararledd hogskoleprovstraning i
gymnasieskolans undervisning. Men nagra larare ger faktiskt signaler
att om hogskoleprovet far en okad betydelse for eleverna - vilket
lararna faktiskt ocksa tror att det far - kan de komma att andra
undervisningen i framtiden. Nar gyrnnasielararna medvetandegors kan
effekten bli att hogskoleprovet kommer att tranas mer konkret och
systematiskt med larares hjalp.
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4 En jamforeise mellan elever som
gjort respektive inte gjort hog-
skoleprovet

De fern lararna har i forgaende aysnitt gett sin egen och sina elevers syn
pa betyg och hogskoleprovet. I stora drag uppfattar lararna att
gymnasieskolan formedlar en annan sorts kunskap an den kunskap som
hogskoleprovet mater. Det tycks ocksa som om lararna uppfattar att
det - grovt sett ar tva skilda kategorier av elever som gar hogskole-
provet. Dels ar det en grupp av elever som ar motiverade for studier
och intresserade av den egna prestationen i skolan. Dessa elever
anvander hogskoleprovet som ett komplement till sina redan bra betyg.
Dels ar det en grupp av elever som lararna anser ar "utanfor"
undervisningen. Dessa elever anvander hogskoleprovet som en "chans"
for att komma vidare till hogre studier. Mot denna bakgrund forefaller
det intressant att ga vidare med fragestallningarna: Vilka elever ar det
da egentligen som gor hogskoleprovet? Vilken bakgrund har de? Skiljer
de sig fran elever som inte genomgar provet? Har de battre eller samre
medelbetyg? Trivs de battre i gymnasieskolan? etc, etc.

For att fa en uppfattning om vilka elever som genomfort respektive inte
genomfort hogskoleprovet har datamaterialet frail enkatundersok-
ningen varen 1992 anvants for nagon kompletterande jamforelse
(Ask ling & Danielsson, 1993). Avsikten ar att jamfora elever som vid
nagot tillfalle deltagit och genomfort hogskoleprovet och elever som
aldrig genomgatt ett hogskoleprov. Vidare är aysikten att studera hur
val de fern lararnas uppfattningar om de bada elevgrupperna, dvs de
som gjort respektive ej gjort hogskoleprovet, stammer overens med
eller avviker fran elevernas installningar sa som dessa kommer till
uttryck i i enkatmaterialet. Enkatformularet redovisas i bilaga 2.

4.1 Nagra bakgrundsdata
Kon och linje

Av de totalt 1334 eleverna som ingick i enkatundersokningen varen 1992
bade 520 elever genomf6rt hogskoleprovet. Av dessa 520 elever är 42%
pojkar och 58% flickor. Motsvarande andelar for den grupp pa 814
elever i enkatundersokningen som ej genomfort hogskoleprovet ar 51%
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pojkar och 49% flickor. Tendensen tycks vara att det ar fler flickor an
pojkar som gjort hogskoleprovet bland eleverna i enkatundersokningen.
For hela landet var varen 1993 konsfordelningen foljande: 51,3% man
och 49,9% kvinnor. Det bor dock observeras att denna kondsfordelning
ayser samtliga som gjorde provet varen 1993. Drygt 40% av dessa
deltagare var 20 ar eller yngre (Kolmodin, 1993).

Ett kant faktum är att benagenheten att gora hogskoleprovet varie-
rar pa de olika gymnasielinjerna. Den naturvetenskapliga linjen (N) har
fler provdeltagare pa hogskoleprovet an nagon annan gymnasielinje
(Stage, 1992). I tabell 2 framgar relationen mellan elever som deltagit/ej
deltagit i provet och deras linjetillhorighet i den enkatundersokning som
genomfordes varen 1992 i Linkoping och Norrkoping

Tabell 2. Elever som genomfort respektive ej genomfort hogskole-
provet och linjetillhorighet i procent.

GY-linje

N

E

S

H

T

Totalt (%)

Hogskoleprov Ej hOgskoleprov

35,8 14,5

6,9 17,1

26,7 26,4

7,3 10,9

23,3 31,1

100 100

Majoriteten av undersokningsgruppen som gjort hogskoleprovet, drygt
en tredjedel, kommer frail den naturvetenskapliga linjen. Ekonomlinjen
(E) ar den linje som istallet har den minsta andelen (6,9%) provdel-
tagare. Det omvanda forhallandet rader i den grupp som ej gjort
hogskoleprovet. En mindre andel av naturvetarna och en storre andel
av ekonomerna har inte deltagit i provet.

Intressant att notera ar att den inofficiella rangordning som lararna
anser finns mellan de olika gymnasielinjerna aven ayspeglas i benagen-
heten att delta i hogskoleprovet (om den sociala linjen bortses, eftersom
den inte finns representerad i detta material). Lararna antyder att den
naturvetenskapliga linjen har de mest studiebegavade och motiverade
eleverna och ekonomlinjen de mer medelmattiga eleverna.
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Foraldrars utbildningsnivA

En annan variabel som kan ha betydelse i utbildningssammanhang dr
foraldrars utbildningsbakgrund. Det ar inte alls orimligt att anta att
denna variabel ocksa kan ha en inverkan pa om elever faktiskt tar och
gor hogskoleprovet eller inte. I tabell 3 redovisas foraldramas utbild-
ningsbakgrund for de tva elevgrupperna.

Tabell 3. Foraldrarnas utbildningsnivd i procent fordelad pa de
som genomfort respektive ej genomfort hogskoleprovet.
Gy-enkaten vdren 1992.

Utbildning

(%)

Hogskola/
univ.

Gymnasie
c1motsv.

Grundskola
ci metsv.

Annan utb./
vet ej

Hogskoleprovet Ej hogskoleprovet

Moder Fader Moder Fader

39,1 45,5 24,8 29

20,7 17,9 23,3 22,2

27,3 21,7 32,3 27,8

12,0 14,9 19,6 20,7

Sum framgar av tabellen bar den overvagande andelen av de som
genomfort hogskoleprovet foraldrar (far 45,5% och/eller mor 39,1%)
med en akademiska utbildning i. grunden. Tabellen ger ett klart intryck
av att det finns er. skillnad mellan elever som gjort respektive de som ej
gjort hogskoleprovet c ch foraldrars utbildningsbakgrund. Vid testning
med konstateras ocksa att skillnaden dr signifikant4. Forutom
att skillnaden är statistiskt bekraf tad reflekterade faktiskt nagra larare
over att foraldrarnas utbildningsbakgrund kan vara on bidragande
orsak till att elever genomfor hogskoleprovet. Lararna tyckte sig ha
markt att elever med hOgutbildade faraldrar mer aktivt fick hjalp och
sttid hemifran.
Sammanfattningsvis: Bakgrundsfaktorenia linje och foraldrars utbild-

4 Faders utbildningsnivA: chi-tvA=37.64, p< df=3
Modrars utbildningsniva: chi-tva=32.7C, p<.01, df=3
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Sammanfattningsvis: Bakgrundsfaktorerna linje och fOraldrars utbild-
ningsbakgrund tycks inte vara helt ovasentligt. Tvartom maste dessa
variabler beaktas nar man ser till vilka elever som tar och gar hog-
skoleprovet.

4.2 Elevernas syn pa undervisningen i
gymnasieskolan

Amnens vikt
De amnen som finns i gymnasieskolan kan vara mer eller mindre rele-
vanta i forhallande till de kunskaper som hogskoleprovet efterfragar.
Enkaten inneh011 nagra fragor om skolamnenas vikt. Exempel pa
tankbara amneskunskaper som kan vara anvandbara for hogskolepro-
vet ar svenska, engelska, samhallskunskap, matematik och naturorien-
terande amnen (NO-amnen). Som framgar av figur 1 bedomes dessa
fern amnen som viktiga. Det firms ocksa signifikanta skillnader mellan
elever som gjort respektive inte gjort hogskoleprovet och deras install-
ning till hur viktiga amnena ar i gymnasieskolan. Over lag varderar de
elever som genomfort provet svenska, samhallskunskap, matematik och
naturorienterade amnen nagot viktigare an vad ovriga elever gjort.
Nar det galler engelska finns det ingen skillnad mellan grupperna.
Generellt skattas engelska som ett mycket viktigt (98-99%) amne.

**Svenska

Engelska

"Samba Ils-

vetenskap
Maternatik

WEIRS

1111111111M1111111111111111111111111111111111111111MIMM

11111111111111111111111111111111111111111MIMMI
IMIRMOMIN

COSSIONIXIMO

Vlktigt

Oviktigt

HP
Ej HP

HP
Ej HP

HP
Ej HP

HP
Ej HP

**NO-amnen HP
HP

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

**p=<.01, *p=<.05

Figur 1. Olika amnens vikt. "HP " =de elever som genomfort hog-
skoleprovet och HP " =de elever som ej genomfort
hiigskoleprovet. Redovisas i procent.
Gy-enkaten vdren 1992.
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Nyttan med kunskap

Larama som intervjuades papekar att hOgskoleprovet och betyg mater
tva olika sorters kunskaper. HOgskoleprovet efterfragar en allman-
bildning medan betygen mater rena faktakunskaper.

Vad betyder egentligen den kunskap som gymnasieskolan formedlar
till eleverna? Elever som genomfort provet anser i stOrre utstrackning
(92%) an andra elever (82%) att gymnasiekunskaper ar viktiga for att
kunna Usti vidare vid olika eftergymnasiala utbildningar. Skillnaden ar
signifikant5.

Att gymnasiekunskaperna skall ge en stiirre chans till ett arbete med
hog kin anser drygt 50% av samtliga elever ar viktigt. Att fa ett arbete
som ar trivsamt ar viktigt for 85-90% av samtliga elever. Ungefar 85-
87%a av alla elever anser att det ar viktigt att gymnasiekunskaperna ger
en allmanbildning. Majoriteten av eleverna bedomer alltsa att
gymnasieskolans kunskap ar viktig for att fa ett bra och trivsamt arbete
samt ge allmanbildning. Detta tycks vara oberoende av om eleverna
gjort respektive inte gjort hogskoleprovet. Den skillnad som finns
mellan elevgrupperna är andock tamligen tydlig. Elever som genomfort
hogskoleprovet tycks se gymnasieskolans kunskap som mer avg6rande
for att to sig vidare till hogre utbildning.

Nyttan med undervisningen

Ser man till nyttan med undervisningen vid gymnasieskolan tycker cirka
85% av hela undersokningsgruppen att undervisningen kiinns menings-
full. Halften av alla elever menar att de for det mesta lar for att klara
av proven och f6r att lararna skall satta bra betyg.

Elever som tagit provet skiljer sig dock at fran andra elever om man
sex till undervisningens nytta for fortsatta studier6. Ungefar 93% av
eleverna som tagit hogskoleprovet och 89% av elever som inte gjort
hogskoleprovet uppger att kunskaperna de skaffar sig i gymnasieskolan
kommer att vara till nytta for fortsatta studier.

De olika amnena i forhallande till hogre studier och till yrkeslivet

Amnena svenska, engelska, samhallskunskap, matematik och natur-
orienterade amnen varderas som viktiga av de fiesta eleverna. De

5 Chi-tvA=28.52, p<.01, df=2
6 Chi-tv4=4.30, p<.05, df=1
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elever som gjort hogskoleprovet uppskattar antagligen gymnasie-
skolans kunskap som viktigare eftersom de vill fortsatta studera.

Vilken nytta tycker eleverna att de har av kunskaper i skolamnena i
forhallande till om de tanker ga vidare till universitets- och hogskole-
studier? En signifikant skillnad firms mellan de bada elevgrupperna och
nar de tanker pa det nyttovarde samhallskunskap7 respektive natur-
orienterade amnen8 har for hogskolestudier. Elever som ej gjort hog-
skoleprovet anser i hogre grad (63%) att samhallskunskap ar ett
anvandbart amne for att komma vidare till universitetsstudier an elever
som gjort provet (57%). En motsatt bild fas vad galler naturorien-
terande amnen. Elever som tagit provet tycker i hi5gre grad an de
i5vriga eleverna att naturorienterade amnen ar nyttiga for att studera
vidare, foga anmarkningsvart eftersom manga av dem gar pa N-linjen.
Iakttagelsen ar intressant cla de elever som faktiskt gjort hi5gskole-
provet inte i lika hog grad anser att samhallskunskap har ett nyttovarde
for att ta sig vidare till hi5gskolan.

Ser man istallet till nyttan med arnneskunskaperna i relation till ett
framtida yrkesliv sa bedomer 85% av eleverna som gjort hitigskole-
provet att amnet svenska i hog grad ar nyttigt i ett kommande arbete.
Motsvarande andel for eleverna som ej tagit provet är 78%. Det
erhallna chi-tva vardet9 visar att skillnaden mellan de bada elev-
grupperna ar signifikant. Likasa finns det en signifikant skillnad mellan
elevgrupperna och hur de varderar anvandningen av samhalls-
kunskap10 och naturorienterade amneni 1 i arbetslivet. Betraffande
samhallskunskap tycker nagot fler elever som genomfort hogskole-
provet (69%) att de kommer ha nytta av detta amnen i ett kommande
arbete an elever som ej genomfort hogskoleprovet (62%). Naturorien-
terade amnen visar pa an tydligare skillnad mellan elevgrupperna, (N-
linjen var ocksa overrepresenterad bland hogskoleprovsdeltagarna).
Ungefar 52% av eleverna som tagit hogskoleprovet och 41% av
eleverna som ej tagit provet uppskattar att de kommer att ha
anvandning av amnet i arbetslivet.

Sammantaget varderar samtliga elever amneskunskaperna svenska,
samhallskunskap och naturorienterade amnen som mer eller mindre
nyttiga for att ta sig vidare bade till fortsatta studier och ett framtida

7 Chi-tvA=5.50, p<.05, df=1
8 Chi-tvA=5.73, p<.05, df=1
9 Chi-tva=9.37, p<.01, df=1
10 Chi-tvA=5.37, p<.05, df=1
11 Chi-tvA=15 54, p< 01, df=1
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yrke. Samhallskunskap bedoms ha ett nyttovarde av de elever som inte
tagit hogskoleprovet om de skall s6ka till h6gre utbildning.

Hur trivs eleverna i gymnasieskolan?

Finns det flagon skillnad mellan eleverna som tagit respektive inte tagit
hogskoleprovet, med ayseende pa hur de trivs i gymnasieskolan? Rent
allmant tycker elever som genomfort hogskoleprovet (76%) btittre om
att gd i skolan an elever som inte gjort hogskoleprovet (61%). Riktigt
negativa till skolan är 7% av eleverna som tagit provet och 12% som
inte gjort hogskoleprovet. Skillnaden är signifikant mellan elev-
gruppernal2 .

Dessutom foreligger en skillnad mellan elevgruppernal3 i fraga om ifall
eleverna tror att gymnasieldrarna tycker om dem. Fler elever som
genomfort provet (65%) anser att lamina i grund och botten tycker bra
om dem an elever som inte gjort provet (56%).

Ytterligare en signifikant skillnad finns mellan elevgrupperna och
hur de bedomer att de klarar av skolarbetet14. I gruppen elever som
genomfort hogskoleprovet tycker 65% att de klarar av skolarbetet bra. I
jamforelse med de 45% av eleverna som inte tagit hogskoleprovet som
anser att de lyckas bra med skolarbetet. Nastan en femtedel (18%) av
eleverna som inte tagit provet uppskattar att de klarar av skolarbetet
daligt. Detta Sr manga fler an de elever i hogskoleprovsgruppen (7,5%)
som bedomer att de bemastrar skolarbetet daligt.

Flertalet elever tycker for tivrigt bra om sina Ware. Ingen skillnad
finns mellan elevgrupperna. Likasa finns det ingen skillnad mellan
eleverna och hur de upplever att det ar att fd kamrater i gymnasie-
skolan. Tata lt sett uppskatta cirka 85% av eleverna att de liar 'au for att
fa kamrater i skolan

Sammantaget tycker elever som vid nagot tillfalle genomf6rt hogskole-
provet bathe om att ga i skolan, upplever att de är mer omtyckta av
lararna och klarar battre av skolarbetet an sina jamnariga kamrater
som inte tagit provet. Ingen namnvard skillnad finns mellan elev-
grupperna och vad man tycker om sina Ware. Aven skillnaden mellan
eleverna och hur det är att skaffa kamrater ar tamligen obefintlig.

12 Chi-tvA=31.87, p<.01, df=2
13 Chi -tvA= 11.57, p<.01, df=2
14 Chi-tva=56 78, p< 01, df=2
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4.3 Elevernas installning till betyg

Larama gay i intervjuerna - mer eller mindre tydligt - tva olika bilder
av elever som tar hogskoleprovet. En grupp elever ar valdigt duktiga
och har hoga betyg. En annan grupp elever ar "outsiders" som inte
passar in i gymnasieskolan, och antogs ha ganska laga medelbetyg. Mot
bakgrund av detta kan det vara intressant att jamfora medelbetygen
mellan de som gjort respektive inte gjort hogskoleprovet. F6r att fa en
overskadlig bild av de bada gruppernas medelbetyg redovisas de i figur
2 och 3 nedan.
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Figur 2. Diagram Over medelbetyg for de elever som genomfort
ett eller flera hogskoleprov. Absoluta frekvenser. Gy-
enkaten vdren 1992.
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Figur 3. Diagram Over medelbetyg for de elever som ej genom-
fort hogskoleprovet. Absoluta frekvenser. Gy-enkiiten
vdren 1992.

Tendensen är forhallandevis tydlig och ger delvis en annan bild an den
lararna gett. Medelbetyget for de som genomfort hogskoleprovet ar
tamligen normalfordelat. Samma forhallande galler for de som ej tagit
hogskoleprovet. Det tycks som om de forestallningar de intervjuade
lararna haft om elever som gor hogskoleprovet inte stammer med den
Mid som figur 2 ger uttryck for. Det tycks ants& vara sa att alla typer av
elever, oberoende av om de är lag-, medel- eller hogpresterande Mom
gymnasieskolan, faktiskt gor hogskoleprovet.

I rapporten "Skillnader mellan betyg och hogskoleprovsresultat
1991" (Stage, 1992) konstateras aft sambandet mellan medelbetyg och
hogskoleprovspoang är relativt starkt och positivt Det innebar
att ju hogre medelbetyg elever har desto hogre poang tenderar de att
uppna pa hogskoleprovet. Omkring 25% av variansen i betyg och
hogskoleprovspoang ar saledes gemensam. Mer exakt betyder det aft
25% av elevprestationen mats pa samma satt med betyg och
hogskoleprovet. Den resterande andelen, 75%, for respektive mat-
instrument ar unik, vilket betyder att de mater olika formagor hos
eleverna.

44

.1"



44

Hur viktigt ar det med hdga betyg?

Hur viktigt det är med hoga betyg kan naturligtvis bero pa vilka
framtidsplaner eleverna har. Mot bakgrund av ovanstaende reso-
nemang tycks elever som genomfort hogskoleprovet ha en tydligare
ambition att fortsatta studera vidare. Hur viktigt är det med h6ga
betyg? Ski ljer sig elever som tagit hogskoleprovet fran elever som inte
gjort provet? Nar det Oiler hoga betyg och stravan aft komma in pd
universitet och hOgskola finns det en signifikant skillnad15. Her elever
som tagit hogskoleprovet (95%) an elever som inte gjort det (90%) tycker
att hoga betyg är viktigt for att komma vidare till andra utbildningar.
Over lag tycker dock samtliga elever att hoga betyg är avgorande for att
fortsatta studera.

Totalt varderar inte lika manga elever (cirka 60%) att htiga betyg har
betydelse for dem ?Or de skall soka arbete. Likval finns det en signifikant
skilinad mellan elevgrupperna16. Elever som genomfort hogskoleprovet
tycker i mindre ornfattning (54%) att ett Mgt betyg är vasentligt nar de i
framtiden skall soka ett arbete. Her av eleverna som inte tagit provet
(63%) tycker att det är viktigare med ett Mgt betyg nar de skall ut pa
arbetsmarknaden och soka jobb.

Eleverna lick ocksa skatta om bet ygen var avgorande for att visa sig
duktig och intelligent gentemot kamrater och fordldrar. Sammantaget
tycker eleverna att ett Mgt betyg inte betyder sa mycket for att
imponera pa kompisar och foraldrar. Skillnaden mellan elevgrupperna
ar tamligen obefintlig.

Att ktinna sig nojd med sin egen prestation, dvs att fa hoga betyg är
mer viktigt for elever som genomfort hogskoleprovet (74%) an for de
andra eleverna (68%). En signifikant skillnad finns mellan elevgrup-
perna och hur nojcla de är med vad de presterar i betyget17.

4.4 Elevernas forberedelser info'. hogskole-
provet

En huvudfraga i projektet ar om hogskoleprovet kan komma att fd en
styrande inverkan pa undervisningen i gymnasieskolan. Den stora
fragan galler ju om eleverna kommer att efterfraga mer forberedelser
och trailing infor provet om provet ges storre vikt vid antagningen.

15 Chi-tvA=10.89, p<.05, df=2
16 Chi-tvA=11.71, p<.05, df=2
17 Chi-tvA=8.07, p<.05, df=2
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Detta kan i sa fall innebara att undervisningen i storre utstrackning kan
komma att styras mot den typ av kunskap som hogskoleprovet mater.

De fem intervjuade lararna var eniga om att hogskoleprovet
kommer att fa en okad betydelse i framtiden. Tre av lararna menar att
om de far starka indikationer pa att hogskoleprovet Or viktigt for
eleverna kan de tanka sig att Andra sin undervisning och anpassa den
till hOgskoleprovet.

Hur ser eleverna pa att forberedelser infor hogskoleprovet bor ingd
som en del av undervisningen? Slcillnaden mellan de elever som genom-
fort och de som inte genomfort provet dr signifikant18. Den Over-
vagande andelen (59%) av elever som gjort hogskoleprovet menar att
ingen forberedelse for provet behovs inom gymnasieskolan. En tredjedel
av eleverna som inte tagit provet menar detsamma, dvs ingen
forberedelse ber ingd i skolan. Cirka 15% av eleverna som tagit provet
och 38% av eleverna som inte genomfort provet tycker det motsatta, dvs
de anser att hOgskoleprovstraning btir ingd som en del i undervisningen.
Over 80% av samtliga elever uppfattar att lararna inte aysiktligt
forberett och tranat infor provet i undervisningen. Orsaken är, menar
manga elever (ca 52%) att de inte sjalva efterfragat flagon speciell
traning pa hogskoleprovet frail sina larare. De ungefar 20% av
eleverna som svarar att de en eller Hera ganger tranat hogskoleprovet
pa undervisningstid anser att de tranat bara for att deras larare tyckt
det varit viktigt med hogskoleprovet. Drygt en femtedel av dessa elever
uppger att lararna anpassat undervisningen enbart dad& att eleverna
sjalva eller klasskamrater velat trana infor hogskoleprovet.

Sammanfattningsvis är det nagot forvanande att 59% av eleverna som
tagit provet bedomer att nagon traning infor provet inte behovs. For
ovrigt tycks inte hogskoleprovstraning forekomma i nagon storm
omfattning. Forekommer det trailing är det mestadels for att Warm
tycker att det är viktigt med hogskoleprovet.

18 Chi-tva=104.76, p<.01, df=2
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5. Diskussion

5.1 Faktakunskap eller allmanbildning?

Hur kan elever som inte lyckas sa bra i gymnasieskolan prestera ett bra
resultat pa hogskoleprovet? Lararnas forklaring dr att hogskoleprovet
och gymnasieskolan fangar och mater tva olika sorters kunskap.
Gymnasieskolan behandlar en hel del faktakunskap som matte pluggas
in. Hogskoleprovet speglar en mer allmanbildande kunskap som
becloms rac.ka langre i livet an skolkunskaperna.

En paradox dr att 'drama samtidigt betonar att de i mojligaste man
soker ge eleverna en allmanbildning i gymnasieskolan. Oaysett om
eleverna gar direkt till hogskolan eller till arbetslivet är det viktigt att
eleverna far en generell kunskapsbas. Urania pekar pa sift dilemma att
a ena sidan lara eleverna det foreskrivna stoffet - faktakunskaperna -
och a andra sidan se till att eleverna far nagorlunda allmanna och
helhetliga kunskaper med sig frail gymnasieskolan.

I de 16 nya nationella programmen19 for gymnasieskolan (vilka ocksa
inbegriper gymnasia' vuxenutbildning) betonas malet att :

Utbildningen skall ge eleverna den bas av kunskaper, fardigheter
och erfarenheter som behovs bade for att kunna fungera i ett
foranderligt arbets- och samhallsliv och for att kunna studera
vidare pa hogskoleniva. (GyVux 1993:14, sid 9)

Samstammigheten mellan att kunna studera vidare pa hogskoleniva
och aft leva ett "vanligt" liv understryks. En mer individuell syn pa
elevers kunskap och 'kande efterstravas. Den enskilde elevens behov
dr i fokus och eleven sjalv ges ett stone ansvar for sina egna studier.
Kunskapssynen är progressiv och dynamisk. Intrycket ar att en mer

19 De 16 nationella programmen ar: Barn- och fritidsprogrammet (GyVux 1993:1),
Byggprogrammet (GyVux 1993:2), Elprogrammet (GyVux 1993:3), Energipro-
grammet (GyVux 1993:4), Estetiska programmet (GyVux 1993:5), Fordons-
programmet (GyVux 1993:6), Handels- och administrationsprogrammet (GyVux
1993:7), Hantverksprogrammet (GyVux 1993:8), Hotell- och restaurangpro-
grammet (GyVux 1993:9), Industriprogrammet (GyVux 1993:10), Livsmedels-
programmet (GyVux 1993:11), Medieprogrammet (GyVux 1993:12), Naturbruks-
programmet (GyVux 1993:13), Naturvetenskapsprogrammet (GyVux 1993:14),
Omvardnadsprogrammet (GyVux 1993:15) och Samhallsvetenskapsprogrammet
(GyVux 1993:16).

4'7
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enhetlig bild pa kunskap och pa eleverna och dess lirande efterstravas i
den "nya" gymnasieskolan.

Gar vi tillbaka till de intervjuade lararna, sa varierar uppfattningen om
vad som ger den mest rattvisa beclorriningen: hogskoleprovet eller
slutbetyg. Hogskoleprovet mater en elevs kunskaper vid ett tillfalle
medan betygen ser till de kunskaper som formedlas over ett par ar. I
betyg kan ocksa andra sociala faktorer vagas in vilka kan inverka pa
betygssattningen. Hogskoleprovet uppfattas som mer objektivt di det
mater vad en elev faktiskt kan.

I .det nya systemet forsvinner den relativa betygsskalan och ersatts
med en mat- och kursrelaterad bokstaysskala. Denna skala kan bli mer
objektiv cla elever och deras kunskaper inte jamfors med varandra.
Kravgranserna mean betygsniva och elevens kunskapsutveckling skall
tydliggoras (SOU 1992:86).

Lararna menar att vissa elever gynnas av hogskoleprovet. Det ar
elever som bedoms som lite "udda".

5.2 Vilka elever genomgar hogskoleprovet?

Bilden av de elever som genomfort hogskoleprovet skiftar beroende pa
om den kommer fran de fern intervjuade Warm eller fran elever i
enkatundersokningen. Det }kir papekas att gymnasieungdomarna i
enkatundersokningen inte är representativa for gymnasister i allman-
het. Alla eleverna i undersokningen gick ju pa teoretiska linjer morn
gymnasieskolan. De fern Warms asikter kan knappast anses vara
representativa for lararkaren. Alla fern lararna arbetar pa en och
samma skola i Linkoping och skolan ger endast teoretiska gymnasie-
utbildningar.

Jag vill andock forstika illustrera hur de elever som gor hogskole-
provet kan se ut frail ett lararperspektiv respektive fran ett elev-
perspektiv.

Lararnas bild av elever som tar hogskoleprovet

Lararna ser - nagot schematiserat - tva typer av elever som gor hog-
skoleprovet. Den ena gruppen utgors av de som redan ar duktiga i
gymnasieskolan. Dessa elever ar valmotiverade for studier och
intresserade av undervisningen. De är ocksa uppmarksamma pa sina
egna skolresultat och prestationsinriktade. De vill verkligen komma
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vidare till hogre studier. Med hogskoleprovets hjalp kan de skaffa sig en
dubbel sakerhet. De utnyttjar den dubbla valmojligheten som en strategi
att uppfylla sina mal och ambitioner att ta sig vidare i utbild-
ningssystemet. Elevernas foraldrar engagerar sig i sina ungdomars
studier och gar de uppmarksamma pa att hogskoleprovet firms som ett
alternativ. Hogskoleprovet fungerar som "ytterligare en oppen don."
for dessa elever aft ta sig vidare i studierna.

Den andra gruppen av elever, som lararna ser, är elever som ar
lagpresterande i gymnasieskolan. Eleverna becloms ha daliga betyg men
and& viljan och ambitionen att komma vidare. For dessa elever ger
hogskoleprovet en "andra chans" att ta sig vidare till hogre studier.

Bilden av elever som gor hogskoleprovet

De typiska eleverna som gor hogskoleprovet gar pa den natur-
vetenskapliga linjen. De har foraldrar som har akademisk utbildning i
botten. Eleverna tycker om att ga i skolan och de uppfattar att de ar
omtyckta av lararna och att de klarar av skolarbetet bra. Innehallet i
gymnasieskolan, dvs amnena, bedoms som viktiga. Kunskaperna som
erhalls i undervisningen ses som nyttiga for fortsatta studier. Dessutom
betraktar eleverna gymnasieskolans kunskap som avgorande for att
verkligen ta sig vidare till hogre utbildning. Elevernas medelbetyg
varierar men de ser dock aft hoga betyg ar viktiga for att ta sig vidare
till universitet och hogskola. Den egna prestationen är viktig, dvs dessa
elever ar mer angelagna att fd hogre betyg och 'canna sig nojda med sig
sjalva. De anvander }Ada strategierna, dvs betyg och hogskoleprovet,
for aft fortsi.tta studera. Eleverna som genomfort hogskoleprovet kan
sagas vara mer utbildningsmedvetna.

5.3 Kommer hogskoleprovet att andra
undervisningen i gymnasieskolan?

Lararna papekar att de kommer andra sin undervisning om de far
indikationer pa att hogskoleprovet ar viktigt for deras elever.
Invandningen fran elevema som genomfort hOgskoleprovet är att ingen
forberedelse infor hogskoleprovet behovs pa lektionstid. De fa elever
som medvetet tranat infor hogskoleprovet menar att de tranat for att
lararna tyckt att det varit viktigt. Mar lararna medvetandegors tycks
undervisningen i gymnasieskolan styras mot trailing av hogskoleprovet.
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Den intressanta fragan, som framtiden far utvisa, ar om gym-
nasieskolan och gymnasielararna kan bortse frail och lata bli att
anpassa sig till hogskoleprovet i framtiden? Flogskoleprovet ar en
alternativ vag for elever att to sig vidare till hogre utbildning. I den nya
gymnasieskolan, med stone individuella valmelligheter, kommer det
antagligen att bli svArare att basera betygen pa samma undervisnings-
innehAll. Darmed minskar antagligen universitetens och hogskolornas
intresse av att lata betygen spela en avgorande roll vid urval bland
behoriga sokande till hogskolestudier. Mycket talar for att hogskole-
provet kommer att fa stone betydelse som urvalsinstrument. Kommer
lararna verkligen att vara oberorda av hogskoleprovet?
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6 Fors lag till fortsatta studier inom
projektets ram

Eftersom gymnasieskolan ar inne i en utvecklingsfas och radande
strukturer bryts upp och Ors om sa ar det av yttersta vikt att projektet
och dess fragestallningar fortsatter. Vad far den forandrade organisa-
tionen Mom gymnasieskolan for konsekvenser for hogskoleprovet som
ett alternativt urvalsintrument?

I projektet har fokus lagts pa teoretiska gymnasielinjer (numera heter
det inie linje utan program). En mojlighet ar att vidga projektet och
awn inbegripa mer yrkesinriktade program. Elever och larare frail icke-
teoretiska traditioner och kulturer har sakert andra installningar till
hogskoleprovet och dess roll och funktion for att ta sig vidare i
studierna. Utbildningens innehall kan ha ett samband med resultatet pa
hogskoleprovet.

I de formulerade programmalen for gymnasieskolan inbegrips aven
all gymnasial vuxenutbildning. Ungdomar och vuxna har formodligen
olika installningar till hogskoleprovet, olika strategier och ser olika
valmojligheter att ta sig vidare till h6gre utbildning. Intressant att
studera ar en jamforelse mellan olika potentiella elevgrupper som kan
tankas anvanda hogskoleprovet.

Om betygens roll som makt- och kontrollfunktioner reduceras kommer
da lararrollen att fOrandras i den nya gymnasieskolan? Kommer
hogskoleprovet att fa storm inverkan pa lararnas satt att undervisa och
pa valet av innehall i undervisningen? Studier av larare och larares
arbete inom gymnasieskolan är ocksa intressant att studera vidare for
projektet.
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De fern lararna

Bilaga 1

I kapitel 3 redovisades varje frageomrade tematiskt. Nedan foljer en
sammanfattning av varje enskild larares uppfattning. Ett forsok gars
till att ge de fern lararna varsin profil.

For att ingen skall kunna identifiera de fern lararna pa gymnasie-
skolan som ingar i undersokningen, har varje larare i beskrivningarna
nedan forsetts med ett "flicknamn" oberoende om det är en manlig eller
kvinnlig larare.

RUT
Liirarrollen
Rut undervisar i historia och samhallskunskap. Rut anser sig sjalv vara mycket
kravande som larare. Dessutom bedomer Rut att hennes funktion ar att
uppmuntra och urskilja de elever som verkar ha de battre forutsattningarna for
teoretiska studier. Till de andra eleverna som inte har dessa formAgor ar Rut
najd med att kunna ge en allmanbildning.

Rut tycker att hennes prov i allmanhet ar breda men valdigt svAra. Ruts syfte
ar att ge de duktiga eleverna en chans att visa vad de kan. Samtidigt skall ingen
elev, pApekar Rut, karma sig bortgjord pA proven, darav bredden. Grunden for
betygssattningen ar den skriftliga prestationen, dvs provresultaten. Oftast tycker
Rut att provresultat och lektionsaktivitet stammer val overens. Men ingen regel
utan undantag! Rut gar aysteg frail regeln om det finns begAvade flickor som
hon absolut inte kan fa att grata. Rut Asikt är att flickorna generelit ar mycket
tystare.

Under en lektion ar det viktigt att liana eleverna pA helspanning, tycker Rut.
Oftast provocerar hon eleverna for aft fa dem uppmarksamma och Iyhorda. Heist
vill Rut att eleverna skall gA ut fritt pratande och ifrAgasatta det som hon talat om
pA lektionen.

Om betyg
Rut har en mycket negativ installning till det relativa betygssystemet. Rut
konstaterar att ett milrelaterat betyg ar mer rattvist an ett relativt. For ovrigt tror
Rut att de fiesta larare ogillar det relativa betygssystemet. Dessutom tror inte Rut
att denna betygsskala ar uppskattad bland eleverna heller.

Att satta betyg tycker Rut ar svart. Det varsta for henne ar att eleverna into kan
skilja pA om hon satter betyg pA kunskaper eller personegenskaper. Betyget skall
mata kunskaperna och ingenting annat. Att satta ett slutbetyg tycker Rut ar lattare
i jamforelse med ett terminsbetyg. I slutet av gymnasieskoltiden kanner Rut
eleverna battre an i borjan. Rut tycker dock att de som hon placerar pA ovre
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halvan i klass ett ocks1 hamnar pl den oyre halvan i trean. Overensstanmelsen
mellan en elevs betyg i Arskurs ett och tre ar sAledes relativt bra.

Om hogskoleprovet
Rut tycker att hogskoleprovet ar ett bra komplement och korrigeringsinstrument
till skolbetygen. Till och med ett mycket bra instrument. Specie llt intresserad ar
Rut av hogskoleprovets upplaggning och framforallt konstruktionen av flervals-
fragoma ("multiple of choice"). Liknande frAgeuppbyggnad anvander hon i sina
egna prov. Rut brukar pApeka for eleverna aft hennes prov har ungefar samma
typ av problemstallningar som hogskoleprovet. Det har aldrig hant henne att
nagon elev efterfrAgat testtraning. Detta kan bero pl, menar Rut, att hon delvis
tillampar samma fragekonstruktion pA sina prov som pA hogskoleprovet.

Att anpassa undervisningen efter hogskoleprovet tror Rut att hon inte
kommer att Ora. Hon poangterar dock att larare (andra kollegor) med storsta
sannolikhet kommer att forma undervisningen efter hogskoleprovet, nar de
kommer underfund med hur mycket eleverna utnyttjar hogskoleprovet.
Likheten ar slAende menar hon, med den avpassning som skett till de centrala
proven Mom gymnasieskolan.

KAJSA

Lararrollen
Kajsa undervisar i matematik och naturkunskap. Undervisningens upplaggning
i matematik tycker Kajsa styrs av det gemensamma planeringsschemat som
galler for 5-6 parallellklasser. Vid varje lektion ar hennes mAlsattning att hinna
lika langt som alla andra klasser. I slutanden tillampas samma prov i ldasserna.
Kajsa konstaterar att hennes "matte-lektioner pA grund av denna styrning blir
enformiga. Vid en dubbel lektionstimma har hon fOrst en genomgang och
darefter raknar eleverna. Kajsa menar att det finns inte sa mycket mer att Ora
med matemalikamnet. I naturkunskap fAr Kajsa A andra sidan istallet tanka pA att
variera sig. Ar lektionerna utformade pA samma satt ar det jobbigt for 1-Ada parter,
dvs hon sjilv och eleverna, poangterar Kajsa.

Om betyg

Kajsa tycker att dagens relativa betyg ar bra och pApekar att den femsiffriga
betygsskalan bar fA finnas kvar. Ett betyg, anser Kajsa, ar en bedomning av en
elevs prestation och forhoppningsvis en rattvis sadan. Nagra alternativ till
nuvarande betygssystem ser Kajsa inte ails. Hon konstaterar att om betygen inte
bestams centralt kan inte rattvisa mellan elever och skolor uppras i landet.
Varderingen av elever tenderar att bli valdigt subjektiv nar den lamnas till varje
enskild larare och/eller skola.
Kajsa vet att hennes narmaste kollega ar emot det relativa betyget. Hon tror, trots
alit, att de fiesta andra larare tycker att det relativa betygssystemet ar bra.
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Klagomal pa skolbetygen fran elever hor hon sallan. Detta tolkar hon som om
eleverna i stOrsta allmanhet Sr nojda med sins betyg.

Vad betraffar betygssattningen, anser Kajsa att det Sr en jobbig process. Det ger
henne mer huvudbry och Sr betydligt svarare i en avgangsklass an i en
nybiirjarklass. En vardefull hjalp inom matematik ar de riktmarken de centrala
proven ger om klassens genomsnittliga nivi. Ligger elever och vager kan
aktiviteten pi lektionerna antingen dra ned eller uppvaga det slutgiltiga betyget.

Om hogskoleprovet
Kajsa tycker att hogskoleprovet speglar en annan sorts kunskap an den kunskap
som behovs i gymnasieskolan. Trots att Kajsa tycker att hogskoleprovet fyller en
bra funktion for de som irate kan forlika sig med gymnasieskolans verksamhet ar
hon emellertid ocksa kluven angaende provet. Dilemmat Sr att hogskoleprovet
konkurrerar med gymnasiebetygen, eftersom det ar tva olika vagar att to sig fram
pa. Pa fragan om vilket som ger den mest rattvisa grunden f6r bedomning; betyg
eller hogskoleprovet, anser Kajsa att hennes slutbedomning av en elev är lika
tillforlitlig som ett resultat pa hogskoleprovet.

Kajsa tror att ett allmant prov som hogskoleprovet kan komma att paverka
hennes upplaggning av undervisningen i framtiden. Hon utbrister: Det ar ju det
vi gor i "matten" fran arskurs ett, vi kampar och tranar infor de centrala proven!
Blir hogskoleprovet populart kommer larare att trana den typen av fragor som
finns pa provet. Kajsa papekar att hon sjaly skulle anvanda sig av NOG-delen i
hogskoleprovet.

SONJA

Liirarrollen
Sonja undervisar i sprak. Det viktigaste i rollen som larare ar att karma av och
hitta en acceptabel undervisningsniva i klassen. Ib land, papekar Sonja, maste
hon Ora djupdykningar for att fa alla att hanga med. Samtidigt galler det att
kunna tillfredsstalla elever som befinner sig pa en hogre niva. Hennes
malsattning Sr aft alltid forsoka anpassa sig efter klassens 8nskemE.

Om betyg
Sonja anser att betygssattningen Sr den svaraste och otrevligaste uppgiften en
larare har, men arida tycker hon att det Sr viktigt att det finns nagon form av
betyg. Detta innebar dock inte aft de relativa betygen ar ett bra system. De erbjuder
ett satt att mata kunskap - det enda som finns att tillga just nu. Sonja anser att
om inte betygen fanns skulle det vara svart att motivera eleverna att lass alit det
som lararna begar.
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Om hogskoleprovet
Sonja uppfattar hogskoleprovet positivt. Hon poangterar aft det ar bra att det
finns fler urvalsprinciper an gymnasiebetyg till h6gre utbildning. H8gskole-
provet 6kar chansen for elever aft komma vidare till onskvarda utbildningar.

Om elever pa lektionstid skulle be om hogskoleprovstraning (t ex i lasfor-
stielse och ordkunskap) skulle Sonja lagga in det som ovning pa lektionen eller
ge extrauppgifter. Hon tycker att det är positivt om elever kommer med egna
forslag. Sonja understryker att om elever verkligen vill nagonting maste hon
som larare vara Iyhord och flexibel for onskemalen. For ovrigt tror hon inte att
det finns nagon risk att hon tappar kontrollen Over undervisningen om
hogskoleprovet far mer genomslagskraft. Det ar ju lararen som styr! Sonja ser
hogskoleprovet som ett positivt kornplement till gymnasiebetygen. Dessutom
hoppas hon att hogskoleprovet far en itutu mer okad betydelse i framtiden.

ELLEN

Lararro lien

Ellen undervisar fOretradesvis i historia och samhallskunskap och ibland aven i
socialkunskap. Ellen anser sjalv att hon ar ganska traditionell i sin undervisning.
Hon har inte nagra avancerade utvarderingar av muntliga aktiviteter utan det ar
den skriftliga prestationen som ar mest betydelsefull f6r eleverna. Hennes
uppgift ar att rangordna eleverna efter basta formaga i klassen. Nagra djupare
aysikter med varje enskild lektion har inte Ellen.

Om betyg

Betygen ar nagonting nodvandigt ont. De relativa betyget ar inte bra. Det ar ett
knepigt system. Heist av allt vill Ellen att eleverna skall lasa av eget intresse och
att hon skall kunna fungera som arbetsledare, dvs ange riktningen for arbetet.
Detta ar en drornsituation. I realiteten skulle en betygslos gymnasieskola inte
fungera. Betyget ar ett kvitto pa att eleverna inskaffat sig vissa kunskaper.
Betygens framsta uppgift ar att rangordna individerna i klasserna. For eleverna ar
det rangordningen i klassen som är mest intressant, dvs den som ar bast kommer
forst i rang osv. De fiesta eleverna är relativt nojda med sins betyg, men
naturligtvis finns det gransfall. Ellen tror att manga larare ser betyg som en
sjalvklar del av gymnasieskolans verksamhet. Nagot storre motstand mot betyg
bland kollegor har inte Ellen markt.

Om hogskoleprovet
Ellen uppfattar hogskoleprovet som en legitimation. De som klarat hogskole-
provet med bra resultat har gods forutsattningar for att klara sig vidare i
utbildningssystemet. H8gskoleprovet kommer att fa en okad betydelse i fram-
tiden. Ellen har en bestamd kanrla av att den okade differentieringen och
variationen inom gymnasieskolan kommer att gora hogskoleprovet till en viktig
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del i urvals- och intagningssystemet till hogskolan. Om Ellen fick tillrackligt
starka signaler frAn statsmakterna eller om efterfrAgan p& hogskoleprovet frAn
elevernas sida okade, skulle hon kunna tanka sig att andra undervisningen till
hogskoleprovet fordel.

LAILA

Lararrollen
Lai la undervisar i svenska och historia. Den f8rsta frAgan Lai la staler sig nar hon
planerar en lektion ar "Vad vill jag lara ut?". Denna frAga kan tyckas sjalvklar
och ganska banal, men Lai la tycker att det Sr den mest centrala utgAngspunkten.
Hennes funktion ar sedan att hjalpa eleverna att lara det viktigaste, dvs ge dem
strukturen i amnena. Till syvenden och sist, konstaterar Lai la, Sr det ju viktigt att
det sociala samspelet fungerar i klassen. For trivs vi och tycker det ar kul, tycker
jag det ar kul att undervisa och dA fastnar stoffet hos eleverna. Det galler att hela
tiden kanna sig for, menar Lai la, och inte vara last i sin planering. Att vara
flexibel Sr a och o i undervisningssammanhang.

Om betyg
Om det relativa betyget tillampas raft, sA ar skillnaderna egentligen inte sA stora
mellan ett absolut system och ett relativt system. Lai la tycker att det relativa
systemet pA satt och vis blivit absolut. Orsaken ar att procentsatserna for "normal-
fordelningskurvan" inte uppratthAllits de senaste 10-15 Aren. Larare idag är
alldeles for snAla med att ge betyget ett. Hon pApekar att dar skall ju 7% av
eleverna ligga! Om det relativa systemet anyands pA ett felaktigt satt Sr det A
andra sidan inget bra altemativ. Problemet med ett absolut system Sr att Nitta
tillrackligt precisa kriterier. Lai la är positivt installd till ett absolut betygssystem,
men Sr inte helt negativ till ett relativt betyg. Lai la tror. emellertid att de fiesta
andra larare vill ha kvar det relativa betygssystemet. De resonerar sA har, tror
Lai la, att for en godkand prestation krays betyget tre, darefter graderar de over
eller under trean.

Om hogskoleprovet
Lai la tycker att det är skOnt att hogskoleprovet finns, f6r dA blir inte hennes
betygssattning livsavgorande f6r eleverna. Hogskoleprovet underlattar sAledes
den borda och vAnda som Sr fOrenat med att satta betyg. Lai la anser att
hogskoleprovet ar ett bra rehabiliteringsinstrument for de elever som inte trivs i
gymnasieskolan. En stor fordel med hogskoleprovet ar aft det ar objektivt. Trivs
inte en elev med lararen sA kan ju eleven fA kompensation genom att Ora ett bra
hogskoleprovsresultat. Lai la tror att hogskoleprovet fAr en okad betydelse i
framtiden. For hennes egen del kommer dock inte hogskoleprovet att pAverka
undervisningen lika mycket som den styrning "nya" gymnasieskolan fAr pA
undervisningen.
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Bilaga 2

Universitet i Linkoping 1992-05-12
Institutionen fOr pedagogik och psykologi

Du som gar pa gymnasiet - hur ser Du pa Din
utbildning?

Fran och med varen 1991 blev det mojligt for gymnasieelever an Ora
hogskoleprovet. Genom detta kan man nu efter gymnasiet Oka in till
hogskola och universitet pa bAde gymnasiebetyg och poang frail
hogskoleprovet.
Vi ar intresserade att vets hur man som elev ser pa hOgskoleprovet men
ocksi hur man tycker och tanker om skolan och betygen.
Du kan hjalpa oss genom att besvara fragoma i detta forrnular. Din
medverkan i undersokningen ar sjalvklart frivillig, men for att resuitaten
ska bli rattvisande for vad gymnasieelever tycker, ar det mycket viktigt
att alla svarar.
Ditt deltagande i undersokningen är anonymt och inga enskilda personers
svar kommer att kunna urskiljas. Resultaten bearbetas statistiskt och
redovisas i form av procent, medelvarden m m for grupper av elever.

De fiesta fragorna i enkaten besvaras med e_tt kryss. Till vissa fragor ges
aven utrymme for kommentarer. Om inte dessa rader skulle racka till,
skriv gama pA sista sidan, men ange fragenummer.

Tack pa forhand for Din medverkan!

Med vanlig halsning

I 41i1405A kait.A4,=f-t- _

erit Askling Christina Danielsson Karin Forslund
Professor i Oman pedagogik Projekt ass. Projekt ass.
Projektledare
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Bakgrundsfragor

1) KOn: Man Kvinna

2) Vilket Ar ar Du Ridd?

3) Bostadsort, ange aven postnummer

4) Vilken utbildning har Dina foraldrar?

Mor Far

Folkskola

Realskola/Grundskola

Folkhogskola

Gymnasieutbildning

Hogskoleutbildning/
Universitetsutbildning

Annan utbildning: Mor

Far

Mor Far
Vet ej

De fragor som har foljer kommer att bertira gymnasieskolan i
allmanhet.

5) Vilken linje laser Du?

Naturvetenskaplig linje

Ekonomisk linje

Samhallsvetenskaplig linje

Humanistisk linje

Teknisk linje
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6) Vilken Arskurs? Ak 2 Ak 3

7) Varfor har Du valt just denna linje?

Stammer hell

Jag valde denna linje for att jag var melt
intresserad av linjens amnesomrade

Jag valde denna linje for att jag trodde jag
lanast skulle fa jobb efter utbildningen

Jag valde denna linje for att jag trodde jag
skulk kunna fA hOga betyg i de amnen som
ingAr i utbildningen

P g a an mina betyg inte rackte till att &Oka
in pA flagon annan linje

Stammer inte ails

Av annan
anledning

8) Nar du valde linje pA gymnasiet, var det denna linje som Du i fcirsta hand ville gA?

la
Nej. Vilken linje ville Du heist gA pA?

9) Vilka har aktivt stott/paverkat Dig vid Ditt linje val?
Tag stallning till samtliga av nedan uppraknade personer!

I myckErg grad I hEigrad I 16grad lnte ails

Foraldrar

Syskon

Kamrater

Larare

Syo-konsulent

GO



10) Har Du planer pA an lin vidare pA hogskola eller universitet efter ayslutad
gymnasieutbildning? Ange endast en altemativ!

Ja, omedelbart efter ayslutad gymnasieutbildning

Ja, raison gAng efter ayslutad gymnasieutbildning

Nej
Vet ej

Om Du svarat nastier vet ei pi frAga 10 kan Du gal direkt vidare till frAga
14!

11) Vilket utbildningsomrAde har Du tAnkt for Dina fortsatta studier?
Tag sallning till varje utbildningsomrAde med ett Icryss!

Ja Nej Vet ej

lard

Undervisning

Ekonomi

Humanistislc/Beteendevetenskaplig

Juridik

Teknik

Matematik

B iologi / Fysik / Kemi

Kultur/Musik/Journalistik

Inom annat utbildningsomrAde,
namligen;
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12) Hur ling ar den utbildning som Du har tankt Dig?

Ja Nej

1 - 1 1/2 ar

2 - 2 1/2 Ar

3- 31/2 Ar

4 - 4 1/2 Ar

5 - eller langre

Vet ej

13) Om Du redan nu vet vilken linje eller kurs Du planerar
att soka in pA, ange linje/linjer eller kurs/lcurser har,

Undervisningen

De fragor som har faljer kommer att berora undervisningen i
gymnasieskolan

14) Hur viktig tycker Du foljande amnen ar i gymnasieskolan?
Tag stallning till varje iimne med en kryss!

Mycket viktigt Viktigt Ganska oviktigt Heft oviktigt Amnet ej
aktuellt

Svenska

Engelska

Andra sprAk

Religonskunskap

Historia

Sainhallskunskap
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Fortsattning frg.14

Mycket viktigt Viktigt Ganska oviktigt Helt oviktigt Amnet ej
aktuellt

Matematik

Fysik/kernilbiologi

Musik

Idrott

Bild

Annat. 0

15) Vad tycker Du ar viktigt med den kunskap Du far i gymnasieskolan?
Tag stallning till varje pastaende med en kryss!

Mycket He lt oviktigt

Den ger mig mojlighet till an kunna
lass vidare

Den ger mig en storre chans till en
arbete med hog lon

Den ger mig mojlighet till an fa en
arbete som jag trivs med

Den ska ge mig en bra allmanbildning

Av annan anledning, namligen;

63



16) Har fOljer en antal pAstAeenden om undervisningen i gymnasiet. Du ska to stallning
all om Du instammer eller inte i fbljande pastaenden.

Instammer
helt

lnstaminer
delvis

Tar delvis Tar hell
aystAnd ifrin aystAnd ifrin

Undervisningen pA gymnasiet
karats meningsfull fOr mig

Kunskapema jag skaffar mig i
gymnasiet kommer an vara all
nytta for mina fortsatta studier

Jag lar mig for an klara proven
-inte for lived

Jag lar mig for an mina larare
skall satta bra betyg

Kommentar.

17) Har fciljer nAgra fragor om Dina erfarenheter av skolan, bade grundskolan och
gymnasiet. Sjalvklart ar det inte likadant jamt, men vi vill an Du tanker pA hur det
har varit for del mesta. Markera endast med rakryss i varje pAstieende!

a)
Hur var det for dig i allmanhet i grundskolan?

Mycket bra

Vad tyckte Du om att gA i skolan?

Vad tyckte Du om lararna?

Vad tyckte larama om Dig?

Hur gick det fOr Dig att IA karrrater?

Hur klarade Du av skolarbetet?
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Fortsattning
fraga 17

b)
Hur ar det for dig i gymnalitt?

Mycket bra

Vad tycker Du om an ga i skolan?

Vad tycker Du om larama?

Vad tycker lararna om Dig?

Hur gar det for Dig att fa kamrater?

Hur klarar Du av skolarbetet?

Betyg

18) Ar Du nojd med din nuvarande medelbetyg?
Ange endast en altemativ!

Mycket najd

Ganska nojd

Varken najd eller missnojd

Ganska missnojd
Mycket missnajd

19) Vad var Din senaste medelbetyg i gymnasiskolan

20) Tycker Du att betygen ar en bra matt pa Dina kunskaper?
Ange endast etc altemativ!

Ja

Delvis
Nej

Konunentar,
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21) Tycker Du att Dina betyg ar rattvist satta?
Ange endast en altemativ!

Ja

Delvis

Nej

Kommentar,

22) I vilken grad n-or du att Du sjalv kan pAverka Ditt medelbetyg under
gymnasietiden?
Ange endast en altemativ!

I hog grad

I ganska hog grad

Inagon mAn

Knappt inte ails

Kommentar,

23) Ange i vilken grad Du user att diva betyg i nedanstAende gymnasieamnen ger en
rattvis bedomning av Dina kunskaper i dessa amnen.
Tag stallning till varje anine med en lcryss!

I mycket
ad

I hog I lAg
grad

Amnet ej
aktuellt

Svenska

ad
0 0

Engelska 0
Matematik 0
Historia

Samhallskunskap

Naturorienterade
amen
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24) Ar det viktigt med hOga betyg?
Markera med ett kryss fOr varje pAstAende!

Mycket vikti Het oviktigt

For an komma in pA hOgskola och universitet

Nar jag ska soka arbete

Visa mina kompisar an jag ar duktig, intelligent

Visa mina foraldrar an jag ar duktig, intelligent

For an karma mig nojd med mig sjalv 1 FT-1

Av annan anledning, namligen;

25) Om gymnasiebetygen inte skulle vara avgorande vid antagning till
hogskoleutbildning eller universitetsutbildning, tror Du att du skulle bedriva Dina
gymnasiestudier pA ett annat salt an Du Or nu?

Nej

Tveksam

Ja, pA vilket salt?
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26) I vilken grad tor Du att Du har nytta av Dina kunskaper i fbljande skolarnnen om du
tanker pa;

a) Hogskolestudier

I mycket
hog grad

I hog grad I lag grad Inte ails

Svenska

Engelska

Matematik

Historia

Samhallskunskap

Naturorienterade
amnen

b) Yrkeslivet

I mycket
hog grad

I h6g grad I lag grad Inte ails

Svenska

Engelska

Matematik

Historia

Samhallskunskap

Naturorienterade
aninen

27) Hur svart eller Ian anser Du an det ar an hOja sin mcdelbetyg?
Ange endast ett altemativ!

0 Mycket iatt
Ganska iatt

Ganska svart
Mycket svan
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Du em 112. her Wort hagskoloproval
ken nu forts ate mod ett beaver&
Mtge 37 och frenliti

Hogskoleprovet

Denna del besvarar bara Du som har gjort hogskoleprovet vid
nagot tillfalle tidigare

28) VarfOr har Du valt att Ora hogskoleprovet?
Tag stailning till varje pastaende med en kryss!

Instammer helt

FOr att se hur jag ligger till jamfOrt med skolbetygen

For att se hur jag ligger till jamfon med mina klass-
kamrater

For att jag med hjalp av hogskoleprovet har en stone
chans till en bra resultat for an siika in pa hOgskola/
universitet jamfort med mina skolbetyg

For an skriva en bra resultat som ger mojlighet till att
slippa betygshetsen i Arskurs 3

For att fa en uppfattning om vad hogskole- och
universitetsstudier kraver av mig.

Kul att prova, nyfikenhet

Instarnrner inte ails

=LE

Av annan anledning, namligen;
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29) Som Du sakert kommer ihag inneholl hogskoleprovet sex olika
delprov. PA vilket satt tycker Du att de Mika delproven verkligen
mater Dina kunskaper och fardigheter?

Mycket bra

ORD (Ordkunskap)

NOG (Bedomning av om det firms
dliracklig information)

LAS (Lasforstaelse)

DTI( (Tolkning av diagrarn
tabeller och kartor)

AO (Allmanorientering)

ELF (Engelsk lasfOrstaelse)
OBS! Aktuellt from vt-92

Mycket daligt

I I I '

H I

Ej aktuellt,
fanns inte da
jag gjorde
hogskoleprovet

Hogskoleprovet, gymnasieskolan och skolbetyg

30) Vilket u-or Du ger den mest rattvisa bilden av dina kunskaper?
Ange endast ett altemativ!

Hogskoleprovet
Skolbetyget
Bade hogskoleprovet och skolbetyget tillsammans
Inget av dom givna altemativen mater mina kunskaper pa en bra salt

Komrnentar,
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31) Hur svArt respektive latt anser Du an det ar an fOrandra Din resultat pA
hogskoleprovet?
Ange endast en altemativ!

Mycket latt

Ganska lan

Ganska svart
Mycket svArt

32) Vilka av de amnen som Du laser i gymnasieskolan anser Du vara
mest viktiga Rot an fA ett bra resultat pA hogskoleprovet? Ange de fyra
viktigaste amnena!

33) Vilka av de amnen som Du laser i gymnasieskolan anser Du vara
minst viktiga fOr att fA en bra resultat pA hogskoleprovet? Ange de
fyra minst viktiga arnnena.

34) Har ftiljer en antal pAstAenden om hogskoleprovet. Du ska to stallning med en kryss
till varje pAsteeende.

Instammer helt Instammer inte ails

Hogskoleprovet vicar an Du besitter
andra kunskaper an de som efterfrAgas vid
vanliga skrivningar och prov i gymnasieskolan
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Fortsattning frg.34

Instammer helt

Hogskoleprovet kan Leda till att man bedriver
sina gymnasiestudier pa ett annat art an tidigare

Gymnasiestudiema innehaller samma slags
kunskaper som hogskoleprovet

InstAmmer inte ails

I I

FOrberedelser infi5r hOgskoleprovet

35) Hur mycket har Du fcirberett Dig infor hogskoleprovet?
Markera med ett kryss!

Valdigt m cket Inget ails

36) Om Du fOrberett Dig, pa vilket cut har Du gjort det?
Tag stallning till varje pastaende med ett kryss!

Ja Nej

Jag har tranat pa tidigare hogskoleprov 1:1

Jag har fOrsokt att lasa mer dagstidningar och se och
hOra pa mer nyheter j5infon med vad jag brukar i
vanliga fall

Jag har anstrangt mig extra i skolan E.]

Annat, namligen;
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37) Tycker Du an forberedelser infOr hiigskoleprovet borde inga som en
del av undervisningen i gymnasieskolan?

Ja

Nej
Vet ej

Kommentar,

38) Har nAgon av Dina larare forberett Dig och Dina klasskamrater inicir
hogskoleprovet? San eiLkryss i den ruta som passar bast.

Ja, flera av mina larare har anpassat undervisningen och clarmed
forberett for hogskoleprovet. GA till frg 39

Ja, men endast en fatal av mina larare har anpassat undervisningen
och forberett ftir hOgskoleprovet. GA till frg 39

Nej, ingen av mina larare har anpassat undervisningen med aysikt
att forbereda for hogskoleprovet. GA till frg 40

(Om Du svarat ja pA frAga 38;)

39) Mina larare har anpassat undervisningen infor hogskoleprovet p g a ;
Ange endast en altemativ!

att den klass jag gar i har velat "trana" infOr
hogskoleprovet

att mina larare tycker att det ar viktigt med hogskoleprovet

vet ej vad detta beror pa

Kommentar,
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(Om Du svarat Nej pa frAga 38;)

40) Ingen av mina larare har anpassat undervisningen infbr
infi5rhogskoleprovet p g a;
Ange endast ett altemativ!

att mina lArare inte tycker att det ar viktigt med
hogskoleprovet

att vi som elever har inte efterfrAgat nagon speciell
tithing pA hogskoleprovet frAn vara larare

vet ej, kan ej svara pA denna fraga

Korrunentar,

Skriv gArna nAgra rader om Du har nagra synpunkter pa fragorna i denna enkdt eller pa
gymnasieskolan i allmAnhet, betyg eller pa hOgskoleprovet!

Ett stort tack for din medverkan!
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