
Herr ordförande, ledamöter och åhörare.  

Jag vill börja med att tacka Anki Svensson för det svar som vi har fått på vår 

interpellation. Däremot stillar inte svaret vår oro för att betygen utgör en så stor 

stress i unga och barns vardag. Vi ser tvärtom betygen som en bidragande faktor 

till att skolans resultat haltar, såväl nationellt som i Tyresö. Vi bestyrks i den 

övertygelsen när vi granskar siffrorna. Antalet barn i Tyresö som många gånger 

känt sig stressade över betyg är 48 %. Bland de allra yngsta som får betyg, 

6:orna är siffran 37% och bland 8:orna är siffran hela 60 %. Det betyder att i en 

klass med 30 8:or känner 18 mycket stress över betygen.  

Hel Vänsterpartiets skol och utbildningspolitik bygger på tanken om att alla barn 

har rätt till en likvärdig utbildning i en skola som verkar för integration och 

jämlikhet. Vi måste kunna bedöma barnens kunskaper därför att vi måste kunna 

ställa skolan till svars när en viss kunskap inte uppnås. För oss handlar det om 

att fokus bör ligga på den pedagogiska överenskommelsen mellan elev och 

lärare som säger att varje elev ska få rätt resurser för att kunna utvecklas som 

människa och bilda sig för livet.  

Stressen över bedömningen är ett gift i skolan som sållar barn i en alldeles för 

tidig ålder. Även här bestyrks vi i siffrorna. 42 % av skoleleverna i ÅK 6, 8 och 

1 på gymnasiet är oroade över att inte klara skolan. Bland killar är det nästan 

hälften. Läxorna fungerar som något utav det mest segregerande. När vissa barn 

kan få hjälp hemma, får andra det inte. När vissa barn har föräldrar som 

behärskar det svenska språket, har andra det inte. Barn vars föräldrar är arbetare 

utan akademisk behörighet pluggar i motvind och läxorna förvärrar situationen. 

Så fungerar den segregerade skolan.  



Resultatet ser vi senare. Knappt 5% av studenterna på handelshögskolan 

kommer från arbetarhem. På landets läkarprogram, civilingenjörprogram och 

juristprogram ser det likadant ut. Arbetare för sig, akademiker för sig, det är 

tanken med den skola som bygger på betyg och läxor.  

Nu vill borgerligheten att betyg ska införas från ÅK 4. Regeringen gav med sig 

och kommer tillåta det på 100 skolor i landet, det är förstås bättre än att det 

införs på alla skolor, men en klen tröst för de 9 och 10 åringar som de 

kommande åren tvingas känna stress över betygen. 

Vänsterpartiets alternativ är en betygsbefriad skola som sätter fokus på 

utveckling. Utveckling av människan, utveckling av pedagogiken.  

Tack.   


