
2010:141 

C - U P P S A T S

Hur viktiga är betygen?
- undersökning av elever i årskurs 8 i Piteå

 Anette Berggren

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Sociologi 

Institutionen för Arbetsvetenskap
Avdelningen för Genus & teknik

2010:141  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/141--SE



 

     

 

    

 

 

 

  

  

 

 

 

Hur viktiga är betygen? 

Undersökning av elever i årskurs 8 i Piteå 

 

 

 

 

Anette Berggren 

Luleå Tekniska Universitet 

Arbetsvetenskap - Sociologi 

VT 2010 

Handledare: Antoni Lindgren 



 

Abstract 

 

Swedish students' results in the school have since the center of 1990 been deteriorated. There 

are several different reasons, among other thing that when the municipality took over the 

responsibility for the school, the Swedish school became more liberalized. It was the sense 

that the municipality that has more knowledge on local level would distribute the resources 

and to do the school more equivalent, but so is it not today. There are also links to that the 

performances and parents' socio-economic statuses influence the results. But also the time the 

parents have with the children has decreased, a lot because of that both parents work today. 

Before the choice of survey was contacted one school then young people, teach and grades 

feel interestingly. In this school, it was experienced that many students are content with 

validated and the aim is to find out how students experience the school and the grades and 

what influences them. Antoni Lindgren means that the school has changed and now requires a 

more personal commitment of the students themselves. Concurrent as the students is adapted 

to the middle class's standards and values and Lindgren means that this does not fit everyone. 

Those students who participated in the survey have all similar home relations. That is to say 

parents have similar social status. Almost all students have a positive sight on the school and 

the grades concurrent that they experience that their buddies also has it. They are aware about 

the grades' importance and strive after higher grades. The students alone considers that about 

there be requirements on them so is it them alone that sets they. But that the parents expect 

itself that they cope with of the school. Angelöw means that the society's expectations on 

ourselves becomes our own. We make the same deands and expectations as environment 

around us. 
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Förord 

 

Vill börja med att tacka de personer som möjliggjort denna studie. Först och främst 

handledaren Antoni Lindgren för sitt engagemang och stöd. De elever på den högstadieskola 

som deltog och gjorde undersökningen möjlig. Rektorn och skolassistenten för varmt 

mottagande och ordnande av lokaler och intervjuer. Sambo och barn som ställt upp och stöttat 

mig i mina studier och även de vänner som lyssnat och stöttat. Tack än en gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehåll 
Abstract ...............................................................................................................................................  

Förord..................................................................................................................................................  

1. Inledning .....................................................................................................................................4 

Problem ..........................................................................................................................................8 

Syfte och frågeställning ...................................................................................................................8 

Avgränsningar .................................................................................................................................8 

Definitioner.....................................................................................................................................9 

Disposition ......................................................................................................................................9 

2. Metod ....................................................................................................................................... 10 

Urval ............................................................................................................................................. 12 

Tillvägagångssätt ........................................................................................................................... 13 

Validitet och Reliabilitet ................................................................................................................ 13 

Förförståelse ................................................................................................................................. 14 

Etiska reflektioner ......................................................................................................................... 14 

3. Teori ......................................................................................................................................... 16 

Socialisation .................................................................................................................................. 16 

Rollteori ........................................................................................................................................ 18 

Skolan och samhället .................................................................................................................... 19 

Motivation .................................................................................................................................... 20 

4. Empiri/Resultat ......................................................................................................................... 21 

Bakgrund ...................................................................................................................................... 21 

Eleverna ........................................................................................................................................ 22 

Kompisarna ................................................................................................................................... 23 

Föräldrarna ................................................................................................................................... 25 

5. Diskussion ................................................................................................................................. 27 

Eleverna ........................................................................................................................................ 27 

Kompisars inställning .................................................................................................................... 28 



 

Föräldrars krav .............................................................................................................................. 29 

Statusen........................................................................................................................................ 29 

Slutsats ......................................................................................................................................... 30 

Fortsatta studie ............................................................................................................................. 31 

Sammanfattning ............................................................................................................................... 32 

Referenser ........................................................................................................................................ 33 

Internet: ....................................................................................................................................... 34 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................  

Bilaga 2 ................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 



 4 

 

1. Inledning 

 

Idag debatteras det om skolan inför valet 2010, flera vill förbättra skolan och det diskuteras 

om hur det ska gå till. Långt ifrån alla niondeklassare blir godkända i alla kärnämnen, mer än 

var tionde blir underkända. Björklund tror på tidigare betyg och Sahlin vill ha betyg från 

årskurs sex. MP och V tycker att skriftliga omdömen räcker och vill ha betyg först i nian 

(dn.se, 2010). Enligt Lundahl och Jönsson (2010) är betygen viktiga och den betydelsefullaste 

uppgiften är att påminna eleverna att allvaret närmar sig, med det menar de gymnasiet. När 

bara ett år återstår till det eleverna ska välja gymnasieinriktning får de betyg för första 

gången. Lundahl och Jönsson menar att eleverna kan behöva lite längre tid att vänja sig att bli 

betygsatta (dn.se, 2010). 

 

För att studera utbildning idag och vad den betyder då det gäller sociala orättvisor, påträffas 

det flera olika teoretiska perspektiv. Ett är inriktat på språkliga färdigheter. Enligt Giddens 

(2001) beskriver Basil Bernstein att barn med olika social bakgrund utvecklar olika koder, sätt 

att prata och använda språket. Detta kommer längre fram påverka deras skolgång. Skillnader i 

ordförråd eller i verbala färdigheter är Bernstein inte intresserad av. Vidare berättar Giddens 

att intresset ligger primärt i systematiska skillnader i sättet barn använder språket, framför allt 

jämför han fattiga och rika barn. Barnen från arbetarklassen lever ofta i en släkt- eller 

grannskapsorienterad kultur där vissa normer och värderingar är givna och uttrycker dem inte 

i språket. Bernstein menar att språket blir en begränsad kod. Medelklassens barn har den 

språkliga utvecklingen och får däremot lära sig en utvecklad kod.  Med det menar Bernstein 

att ordens betydelse kan anpassar efter den situation som råder. De barn som tillägnat sig 

utvecklade koder klarar sig bättre i skolan och de formella krav som ställs, de barn som har en 

mer begränsad kod klarar sig sämre. Enligt Giddens (2001) beskriver Bourdieu begreppet 

kulturell reproduktion att skolan och andra sociala institutioner hjälper till att bevara sociala 

och ekonomiska orättvisor över generationer. De kulturella värderingar och synsätt som vi lär 

oss tidigt i livet förstärker skolan. Värderingar, attityder och vanor påverkar inlärningen. Den 

här variationen menar Bourdieu enligt Giddens begränsar en del elevers möjligheter medan 

andra förstärks när barnen lämnar skolan (Ibid). 

 

 

http://www.dn.se/
http://www.dn.se/
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Svenska elevers resultat i skolan har sedan mitten av 1990-talet försämrats. 

Kunskapsmätningarnas nedgång är påtagligaste i matematik och naturvetenskapliga ämnen, 

men även nedgången i läsförståelse har också ökat. Skolverket menar att det finns fyra 

faktorer som förklarar svenska elevers sämre prestationer i dag jämfört med början av 1990-

talet. De fyra faktorerna är segregering, decentralisering, differentiering och 

individualisering. Segregeringen – har ökat, med detta menas bland annat att i början av 

1990- talet blev det möjligt att starta friskolor samtidigt som boendesegregationen ökade. 

Möjligheten att välja skola blev större och det blev mer vanligt att elever med likartade 

bakgrunder samlas på samma skola. Detta medför att skillnader i resultaten mellan skolor och 

elevgrupper har ökat och att föräldrars utbildningsnivå har större betydelse. 

Kunskapsutvecklingen har varit negativ med den ökande segregeringen. För lågpresterande 

elever har kamrater en viktig påverkan för dennes resultat men även lärarnas förväntningar på 

elevernas prestationer har en viss påverkan (Skolverket, 2009). Decentralisering – ett 

systemskifte, detta beskrivs med att under 1990-talet var den svenska skolan ett av 

västvärldens mest centraliserade system, en förenad skola. När kommunen övertog 

huvudansvaret för skolan blev det så att ansvaret lades på skolenheterna och rektorerna. Detta 

i sin tur ledde till att svenska skolan idag har det mest avreglerade system. Meningen var att 

kommunens kunskap om lokala behov skulle kunna fördela resurserna för att göra skolan mer 

likvärdig. Skolverket menar att det idag inte är självklart att de tilldelar tillräckligt med 

resurser till skolorna, inte ens till de mest segregerade kommunerna. Kostnaden per elev kan 

variera mellan 60 000 och 108 000 kronor och lärartätheten kan variera mellan 5 och 16 lärare 

per 100 elever, men även resurserna till skolorna varierar (Ibid). Differentiering – särlösningar 

allt vanligare, grundskolan ska anpassas enligt grundskoleförordningen. Men utvecklingen 

tenderar att gå i motsatt riktning. I skolan har det blivit vanligare med skilda 

undervisningsgrupper, till exempel elever med stödbehov. Elever kan delas in i olika grupper 

utifrån deras kunskapsnivå. För elever som presterar sämre kan detta påverka deras 

självkänsla och motivationen negativt. Men de kan även påverkas av kamraterna i gruppen 

och av lärarnas förväntningar, detta är något som sker på gruppnivå (Ibid). Individualisering – 

en förändrad lärarroll, med de nya läro- och kursplaner under 1990-talet var tanken att lärarna 

skulle få mer utrymme att forma undervisningens efter elevernas förutsättningar och behov. 

Resultatet blev snarare en ökad form av individualisering som ställer mer krav på eleven. 

Detta genom mer egna arbeten för eleven och mindre lärarledd undervisning i helklass. 

Elevernas resultat påverkas negativt med den individuella formen och elevernas stöd hemifrån 

blir allt mer viktigt. Skolverket menar att skolan har blivit mindre likvärdig, elevernas 
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möjlighet till att uppnå bra resultat beror på stödet de har hemifrån. Detta på grund av att 

skolan blivit sämre på att kompensera för elevers sociala bakgrund och olika förutsättningar 

som elever har (Ibid). 

 

En förändring som påverkar skolan är att årskullarna i grundskolan från mitten av 1990-talet 

blev ovanligt stora. Men även skolans resurser minskade och sambandet mellan lägre 

lärartäthet och stora årskullar påverkar elevernas resultat till viss del, speciellt berör det elever 

med sämre studieförutsättningar. Andra saker som påverkar elevernas studieresultat är att 

skilsmässorna har ökat och även de som lever med en förälder påverkas negativt. Det finns 

även kopplingar till att prestationerna och föräldrars socioekonomiska status påverkar 

resultaten. Tiden för föräldrarna med barnen har minskat mycket på grund av att båda 

föräldrarna arbetar idag (Skolverket.se).  

 

Barns olika uppväxtvillkor skapar möjligheter eller sätter gränser för att ta sig över hinder och 

utmaningar. Forskare är eniga om att tillgången till social och emotionell trygghet, 

intellektuell stimulans och tillgång till sociala koder och uppförandenormer är viktiga faktorer 

som påverkar hur eleven lyckas i skolan och sedan vidare in i arbetslivet. De olika 

skillnaderna påverkar barnen tidigt och bidrar till skillnader redan i skolan och som sedan får 

konsekvenser genom hela livet (Kommut, 2010).  

 

Delaktigheten i skolrådet har gjort att många olika ämnen har diskuterats och valet av ämne 

inför uppsatsen föll på ungdomar, då det känns som ett intressant och aktuellt ämne. Inför 

uppsatsen kontaktades en rektor på en högstadieskola i kommunen, denne upplevdes positiv 

till uppsatsen och hade flera förslag på vad som skulle kunna undersökas.  För några år sedan 

gjordes en undersökning av kommunen som visade missnöje på olika skolor i kommunen. De 

som var med i undersökningen var bland annat elever och föräldrar i årskurs 8. Denna 

undersökning har diskuterats i skolrådet och har gjort att intresset för hur föräldrar och elever 

upplever skolan väckts. En av skolorna som var med i undersökningen har även ett lågt 

genomsnittligt meritvärde (se bild nedan).   
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                                                                                                  (Skolverket.se Databas Salsa) 

De senaste 11 åren har skolan legat under meritvärdet, en del år ganska mycket och andra bara 

lite grann. Enligt skolverket beräknas meritvärdet på elevens slutbetyg där de 16 bästa 

betygen räknas med. Godkänt ger 10 poäng, Väl Godkänt 15 och Mycket Väl Godkänt ger 20 

poäng. Det ger ett maxvärde på 320 poäng. För att vara behörig till gymnasieskolan krävs 

lägsta betyget godkänt i engelska, matematik och svenska eller svenska som andra språk 

(skolverket.se, 2010). 
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Problem  

Rektorn som kontaktades upplever att många elever nöjer sig med godkänt och att de inte 

strävar efter högre betyg. De upplever att eleverna inte förstår innebörden med betygen och 

vad det kan innebära i framtiden. Sedan upplever de att gnistan till att få högre betyg inte 

finns för alla, det lilla extra som krävs för att få högre betyg. Vilket gör att de undrar hur 

elever ser på skolan och betygen. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet för uppsatsen är att ta reda på hur elever i årskurs 8 ser på skolan och betygen samt 

även vad som påverkar de.    

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar ställts: 

- Hur ser eleverna på skolan och betygen? 

- Har föräldrarnas sociala status någon påverkan på eleverna?  

- Ställer föräldrarna krav på barnen? 

- Påverkas eleverna av kompisarna?  

Avgränsningar 

I undersökningen deltar elever från årskurs 8. Den klass som kommer att delta lottas ut. Vilket 

innebär att alla elever i årskurs 8 inte har haft möjlighet att medverka i denna undersökning. 

Eleverna anländer från olika mellanstadieskolor till högstadieskolan, om detta påverkar deras 

syn på betygen och skolan kommer inte att undersökas. I dagens samhälle diskuteras ofta 

skillnaden mellan könen, vilket hade varit intressant att undersöka. Denna undersökning 

kommer inte att göras utifrån ett genusperspektiv.  
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Definitioner 

Social status – en allmän benämning på en persons eller grupps position i samhället. En 

persons status kan vara tillskriven och bero på ras, ålder eller familj men den kan även vara 

förvärvad genom utbildning, yrke eller talang (Brante et al, 2003). 

 

Betygskala – Underkänt (IG), Godkänt (G), Väl Godkänt (VG) och Mycket Väl Godkänt 

(MVG). 

 

Disposition 

I första kapitlet presenteras inledning, bakgrund, syftet och frågeställningar samt 

avgränsningar, definitioner och tillsist disposition. Vidare i andra kapitlet beskrivs metoden 

för undersökningen samt en diskussion av etiska aspekter. I det tredje kapitlet presenteras 

utvalda teorier som är relevanta för undersökningen. Resultatet redovisas i fjärde kapitlet för 

att sedan besvara syfte i kapitel fem genom en diskussion av teorier och resultatet. Även 

reflektioner och tankar kring fortsatta studier pressenteras i detta kapitel.  
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2. Metod 

Hermeneutik är en vetenskap som ägnar sig åt tolkningar av förstående slag. Människan kan 

se in i sig själv och därigenom förstå andras känslor och upplevelser, alltså känna empati 

(Thurén, 1991). Thurén menar att inom hermeneutiken skapas möjligheter till kunskap genom 

igenkännande och förståelse, att det kan finnas olika infallsvinklar, perspektiv och 

tolkningsmodeller och att de snarare kompletterar varandra än utesluter. Det centrala för 

hermeneutiken är begreppet förförståelse, med det menas att verkligheten uppfattas genom 

våra egna omdömen (Ibid).  

 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur elever i årskurs 8 ser på betygen och skolan och vad som 

påverkar de. För att ta reda på deras uppfattning och få en djupare förståelse kommer en 

kvalitativ metod att användas, som enligt Backman (1998) innebär att man betraktar den 

omgivande verkligheten subjektivt. Med betydelsen att man studerar individer från ett inifrån 

perspektiv, där individen blir påverkad av sin omgivning. Backman menar vidare att 

verkligheten är en individuell, social och kulturell konstruktion. I en kvalitativ metod studeras 

människan oftast i samspel med andra människor. För att få ett bra resultat på 

forskningsfrågorna har intervjuer valts som tillvägagångssätt (Backman 1998). 

Forskningsintervjun bygger enligt Kvale (1997) på vardagens samtal och är ett professionellt 

samtal. Vidare menar han att samtalet är en form för mänskligt samspel, en grundläggande 

form. Genom att ställa frågor till varandra och få de besvarade lär vi känna andra människor. 

Den kvalitativa forskningsintervjun innebär att man försöker förstå världen utifrån de 

intervjuades synvinkel enligt Kvale. Det är via samtalet vi får reda på andra människors 

erfarenheter, känslor och förhoppningar och även om den värld de lever i. Syftet med en 

kvalitativ forskningsmetod är att beskriva den intervjuades tolkningar av de frågor som 

intervjuaren ställer genom dennes livsvärld. Intervju som forskningsmetod är ett samtal med 

struktur och ett syfte. Det är inget spontant utbyte av åsikter utan intervjuaren ställer de 

omsorgsfulla frågorna och lyssnar grundligt på svaren. För att sedan kritiskt följa upp med 

följdfrågor. Eftersom det är intervjuaren som definierar och kontrollerar samtalet är parterna 

inte likställda (Kvale, 1997). Den kvalitativa forskningsprocessen är enligt Backman (1998) 

flexibel och ger stort spelrum för variationer.   

 

Intervjun är ett viktigt redskap enligt Krag (1993) och är inte menad för åskådare, den 

behöver inte vara sammanhängande, begriplig eller intresseväckande som en media intervju. 
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Däremot gäller det att förhålla sig kritisk till de metoder som tillämpas. Syftet för 

undersökningen måste vara klart innan intervjuerna görs, de ska ske på bästa möjliga sätt. 

Efter arbetet är färdigt ska det gå att visa hur undersökningen gått till. I undersökningar görs 

normalt flera intervjuer med samma tema på flera olika personer, detta för att få så stort 

material som det är rimligt för att sedan dra generella slutsatser. Forskningsintervjuer kan 

utföras på olika sätt, intervjupersonerna kan ges olika spelutrymmen. Vid större utrymme kan 

nytt och spännande material framkomma, men tolkningen blir svårare (Krag, 1993). I den 

styrda eller strukturerade forskningsintervjun använder intervjuaren sig av en intervjuguide, 

med en omgång teman som ska utforskas. Syftet är att flera olika intervjupersoner får möta 

relevanta och liknande teman. Frågorna behöver inte komma i någon speciell ordnig och man 

använder sig i stor utsträckning av öppna frågor. Öppna frågor ger intervjuaren stora 

utrymmen för ett oändligt antal svarsalternativ. Svaren blir längre och det är lättare att hitta 

något i svaren som man kan gå vidare med. Metodens tillvägagångssätt ger en viss säkerhet 

då intervjuerna är så pass strukturerad att de lätt kan bearbetas och jämföras. I 

samhällsvetenskaperna har denna metod fått en framträdande position, och i dagens samhälle 

spelar kvalitativa undersökningar större roll. Kvalitativa aspekter medför att studien kan gå in 

mer på djupet (Ibid). Förhoppningen är att genom intervjun ta del av ungdomarnas egen 

berättelse, åsikter och synpunkter.   

 

För att få en överblick över intervjuerna struktureras materialet och intervjuerna skrivs ut, 

detta gör materialet mer hanterligt inför analysen enligt Kvale (1997). Syftet för 

undersökningen och tiden avgör hur mycket av materialet som skrivs ut. Även tålamodet på 

den person som utför utskriften har betydelse. Att skriva en intervju från band kan vara svårt 

både av tekniska och tolkningsmässiga problem. Då ljudkvalitén kan variera kan det vara 

svårt att höra vad som sägs och problem uppstår då personen inte vet vad som ska skrivas. Det 

krävs mycket av personen som skriver ut intervjuerna och många timmars bandupptagning 

(Kvale, 1997).  

 

Enligt Kvale (1997) finns det flera metoder att göra en intervjuanalys på, detta för att göra 

intervjun mer hanterlig. Syftet är att beskriva och tolka de teman som finns i intervjun. I 

analysens fjärde steg tolkas den utskrivna intervjun. Först struktureras intervjumaterialet inför 

analysen för att sedan kartlägga materialet så att det blir tillgängligt för analys. Detta innebär 

att ta bort överflödigt material som till exempel upprepningar och avvikelser samt att skilja på 

vad som är väsentligt och oväsentligt. Vad som är viktigt beror på undersökningens syfte och 



 12 

teoretiska antaganden. Kvale (1997) menar att det finns flera olika metoder att göra en 

intervjuanalys på. En av de vanligaste formerna är ad hoc, det används ingen standardmetod 

för analys av materialet utan det kan växlas fritt mellan olika metoder. Intervjuerna läses först 

igenom för att skapa ett allmänt intryck, för att sedan gå tillbaka till vissa delar som känns 

relevanta och därefter bildas teman. Teman bildas för att lättare kunna lägga ihop vad som hör 

ihop med vad och kunna plocka bort sådant som inte är relevant för undersökningen. Sedan 

analyseras materialet för att hitta likheter och olikheter för att sedan komma fram till en 

slutsats (Ibid). Backman menar att analysen är det svåraste momentet i en kvalitativ 

forskningsprocess, men att processen underlättas genom tematisering (1998). 

 

Urval  

I denna uppsats kommer elever från årskurs 8 intervjuas, detta efter ett resonemang att 

eleverna i årskurs 9 går ut grundskolan under våren då uppsatsen skrivs. Då eleverna i 9:an 

har gjort ansökningar till gymnasiet har de fått mer förståelse över vad som krävs för betyg 

för att komma in på olika gymnasielinjer. Att det kanske krävs högre betyg för att komma in 

på den utbildningen som de helst vill gå. Årskurs 7 har också valts bort då de inte har gått på 

högstadiet så länge och inte haft några betyg än. Årskurs 8 har valts ut till denna uppsats. 

Enligt Giddens är ett slumpmässigt urval då alla i en utvald grupp har möjlighet att bli vald 

till undersökningen (1997). Den klass som väljs ut att delta i denna undersökning kommer att 

lottas ut, lappar med varje klass läggs i en burk för att sedan dra den klass som får möjlighet. 

De elever som kommer att intervjuas är de som frivilligt ställer upp. Ett besök i den utvalda 

klassen för presentation av studien och hur många som behövs för ändamålet kommer att 

göras. Antalet intervjupersoner har diskuterats med handledaren och valet föll på tio stycken 

elever, då det kändes lagom för en C-uppsats. Är det för få som anmäler sig intresserade 

kommer en till klass att lottas ut, är antalet istället för många kommer en lottning av de 

frivilliga att ske. Detta informeras i den klass som valts ut. När lapparna med de frivilliga 

eleverna kollades visade det sig att 10 stycken valt att skriva upp sig för intervju, fem killar 

och fem tjejer.  
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Tillvägagångssätt 

En rektor på en högstadieskola kontaktades, för henne berättades om målet för C-uppsatsen. 

Rektorn blev intresserad och ett resonemang fördes kring olika områden som kändes 

intressanta. En tid för ett möte bestämdes och vid mötet framkom det att både elever och 

deras föräldrars syn på betygen är intressant. Ett preliminärt beslut om att föräldrars syn på 

betygen skulle undersökas. Då det inte finns något som säger att eleverna nöjer sig med 

godkänt och att de inte strävar efter högre betyg, blir det svårt att undersöka hur föräldrarna 

upplever det. Ett beslut togs att det istället var eleverna som skulle intervjuas. Om det först 

skulle bevisas att eleverna anser att godkänt räcker skulle intervjuer eller enkäter först göras 

för att sedan intervjua föräldrarna. Då detta är en c-uppsats måste arbetet begränsas. 

 

Efter mötet med rektorn började insamlingen av material i syfte att läsas och utforma ett syfte 

och forskningsfrågor. Teorier och annan litteratur valdes ut och lästes. Tid för att träffa 

handledaren bokades, syftet var att diskutera hur arbetet skulle gå till väga. Under mötet 

beslutades ett nytt syfte. Sedan påbörjades inledning och metodavsnitt även en intervjuguide 

gjordes. Tid för att komma och träffa den klass som blivit utvalda att delta i undersökningen 

bestämdes och när alla elever var uttagna skickades brev hem till föräldrarna. Några dagar 

senare blev föräldrarna uppringda för att få ett godkännande, alla elever som frivilligt ville 

delta fick tillåtelse av sina föräldrar. Skolan kontaktades och en assistent bokade in eleverna 

på tider och hon ordnade även rum där intervjuerna gjordes. Under tre dagar gjordes 9 stycken 

intervjuer då en av eleverna inte dök upp på sin tid. När alla intervjuer som bandades var 

gjorda skrevs de ner, detta för att analyseras och hitta intressanta teman. De teman som känns 

relevanta utifrån syftet och frågeställning kommer att väljas ut för att presenteras i ett 

resultatavsnitt.  

 

Validitet och Reliabilitet 

Validitet innebär att man undersöker det undersökningen ämnar. (Kvale, 1997). För att 

kontrollera undersökningens validitet är det lättare att ständigt arbeta utifrån syfte och 

forskningsfrågor. Under hela arbetet med uppsatsen har syftet och forskningsfrågor 

kontrollerats, ifrågasatts och tolkats, detta menar Kvale (1997) är bra för validiteten av 

uppsatsen. Reliabilitet innebär att studien ska kunna upprepas. Det vill säga att någon annan 



 14 

ska kunna använda samma material och få ett så likvärdigt resultat som möjligt. I uppsatsen 

redovisas metod, urval och tillvägagångssätt tydligt, vilket ökar studiens reliabilitet (Ibid).  

 

Förförståelse 

Den egna förförståelse i detta ämne är att ha upplevt denna ålder och strävan att uppnå högre 

betyg fanns inte. Betygens betydelse och vad de kunde göra för framtiden uppdagades inte 

förrän det var försent, då betygen inte räckte till för att komma in på den utbildningen som 

kändes mest intressant. Kompisarna var viktigare och detta medförde dåliga betyg. Idag 

kämpas det istället med de egna barnen för att få de att förstå vad bra betyg kan göra för 

framtiden, att det är lättare att nå sina drömmar.  

 

Etiska reflektioner 

Med informerat samtycke menas att undersökningens syfte informeras till 

undersökningspersonerna. Men även att intervjupersonernas samtycke är frivilligt och att de 

som ställer upp har möjlighet att när som helst dra sig ur. När det gäller elever är frågan om 

vilka som ska ge sitt samtycke, är det eleven själv, föräldrarna, lärarna eller rektorn? (Kvale, 

1997). I denna undersökning har eleverna, deras föräldrar och rektorn gett samtycke till 

undersökningen och intervjuerna. Enligt vetenskapsrådet är det etiskt att inhämta samtycke 

från föräldrarna då barnen är under 15 år (codex.vr.se). I denna undersökning har eleverna 

fyllt 15 år eller kommer att fylla under året, därför beslutades att alla föräldrar skulle 

samtycka. Enligt Kvale ingår det att informera när samtycke ges, men det gäller att avgöra hur 

mycket information som ska ges. För mycket information om undersökningens syfte kan ge 

intervjuaren tillfälle att fundera på vad denne ska berätta under intervjun och ge en skev bild 

av verkligheten. Eleverna kan föra ett samtal mellan varandra och när de svarar på en fråga 

kan någon annans åsikt komma fram (Kvale, 1997). Eleverna fick i förväg veta att 

undersökningens syfte var att skriva om betygen.  

 

Med konfidentialitetskravet menas att all data som identifierar personerna som deltar i 

undersökningen inte kommer att röjas. Detta genom att skydda personernas privatliv och 

förändra deras namn och identifierande drag vid redovisning av resultatet. Intervjupersonerna 

har rätt till skydd för sin personliga integritet och detta kan vara svårt att förhålla sig till. Det 

kan vara svårt att veta vilken slags information som ska vara tillgänglig (Ibid). Intervjuerna 
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kommer i denna undersökning avidentifieras redan när dessa skrivs ut, med detta menas att 

intervjupersonerna kommer att få nya namn. Bandningen av intervjuerna kommer att förstöras 

så fort dessa är färdiga, det utskrivna materialet kommer att förstöras så fort uppsatsen blivit 

färdig och godkänd. 
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3. Teori 

 

Socialisation  

Processen som hjälper barn att gradvis bli medvetna kallas socialisation och det är genom den 

som de skaffar sig kunskaper och färdigheter för att passa in i den kultur som råder (Giddens, 

2001). Det innebär att lära sig att uppföra sig så det stämmer överens med de äldre 

generationernas förväntningar och normer. När ett barn föds kan föräldrarna ha medvetna 

tankar om hur deras uppfostran till barnet ska vara, medans socialisationens många olika 

former kan påverka. Det kan handla om tydliga tillåtelser och föreskrifter, men även signaler 

från föräldrarna som är mindre tydliga, till exempel verbala påståenden och ljud, 

ansiktsuttryck, kroppshållning och gester. Detta innebär att attityder förmedlas både de man 

vill och inte vill kännas vid. De medfödda sociala anlagen utvecklar barnet i familjen, barnet 

lär sig att se sig själv genom andras ögon (Brante et al, 2003). Barnen utvecklas till sociala 

varelser genom att imitera andra människor runt omkring sig. I leken imiterar barnet den 

vuxne, genom att till exempel baka kakor i sandlådan. När barnet blir större blir lekarna mer 

komplicerade och de börjar imitera vuxna (Giddens, 2001). Det kan bland annat vara så att 

barnet gör något som mamman inte tycker om, då kan barnet börja förmana sig själv med 

mammans röst och ord, ”signifikante andres” (Brante et al, 2003). Barnet lär sig hur det är att 

befinna sig i en annan människas situation, rolltagande. Det är i denna fas som barnet 

utvecklar en jag uppfattning. De får en bild av sig själv genom att se på sig med andras ögon. 

När barnet lär sig att skilja självet från jaget uppnås en jagmedvetenhet. Så småningom börjar 

barnet även ta in andra människors beteenden, när barnet börjar förhålla sig till många andra 

och uppfatta allmänna mönster anges det som ”den generaliserade andre”. Under denna period 

lär sig barnen förstå generella värderingar och den moral som allt socialt liv baseras på. Ett 

accepterande av värderingar och moralregler som finns i den uppväxtmiljö som barnet vistas 

i: (Giddens, 2001).  

 

”För att lära sig organiserade lekar måste barnen förstå hur lekens regler fungerar, 

de måste utveckla en förståelse av rättvisa och delaktighet på lika villkor”(Giddens, 

2001:52). 

 

Samtidigt börjar barnet att reflektera över de olika perspektiven. Innebörden av reflektion 

innebär begreppen ”the I” (jaget) och ”the me” (miget)(Brante et al, 2003). Från den allra 
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första stunden ingår alla människor i ett samspel med andra och givetvis påverkas våra 

personligheter, värderingar och beteende. Men socialisationen utgör även grunden för vår 

individualitet och frihet. Under socialisationens process utvecklar vi en jaguppfattning och en 

identitet samt en förmåga till självständigt tänkande och handlande (Giddens, 2001).  

 

Enligt Bohlin et al (2009) är barnets självuppfattning uppbyggt av en rad värderingar, dessa 

kommer delvis inifrån och utifrån. De värderingarna som kommer inifrån är hur duktig och 

nyttig barnet känner sig, och de som kommer utifrån är hur andra ser och reagerar på barnet. 

Om barnets självbild är svag så litar de fullt ut på andras uppfattningar om en själv. Det kan 

jämföras som en spegelbild, vi ser hur andra reagerar på våra handlingar och ser oss själva 

från en annans synvinkel. Har barnet en god självuppfattning och tro på sig själv är chanserna 

större att prestera bra i skolan. Det är miljön runt omkring barnet och även genetiska faktorer 

som utvecklar den goda självuppfattningen. Med miljö menas bland annat föräldrar, vänner 

och lärare. Vidare menar Bohlin et al (2009) att förväntningar påverkar vårt beteende, det kan 

vara förväntningar från oss själva samt omgivningen som till exempel skola, föräldrar och 

kompisar. Förväntningar påverka barnets självuppfattning som i sin tur påverkar barnets 

prestationer. De menar att barn med god självuppfattning kan bidra till bra prestationer i 

skolan och få bra betyg. Men även att detta kan fungera precis tvärtom, de barn med dålig 

självuppfattning kan bidra till låga prestationer i skolan och som i slutändan ger sämre betyg 

(Bohlin et al, 2009). 

 

Erik Homburger Erikson menar att under ungdomsperioden som är en relativt kort period sker 

en snabb utveckling av individen, från att vara barn till att bli ungdom och sedan gå från 

ungdom till vuxen (Angelöw et al, 2000). Det händer mycket under denna period och under 

puberteten sker även en kraftig fysisk utveckling. Ungdomarna blir intresserade av bland 

annat det andra könet; av nya uppgifter och av vuxenvärlden. Även kraven från omgivningen 

förändras och detta påverkar ungdomarnas självuppfattning, det vill säga deras identitet. 

Tidigare var föräldrar och skolan viktiga relationer medans under denna period är det 

kamratrelationen som är vikigaste. Denna påverkar individens förmåga att finna sin identitet. 

För att ungdomarna ska finna sig själv och hitta sin nisch i livet påverkas de av att 

existenskrisen genomlevs på ett sunt sätt. Homburger Eriksson såg människans utveckling 

och socialisation som en process genom olika stadier från människans födelse till dennes död. 

Människans utveckling sker i samspel med andra människor och är beroende av samhällets 

förhållanden, Homburger Eriksson ser människan som en socialpsykologisk varelse (Angelöw 
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et al, 2000). Det mest centrala enligt honom är att individen är en och samma person livet 

igenom. Trots olika levnadsomställningar och relationer som förändras innebär det att en 

stabil identitet förblir densamma trots de olika roller och kontexter som man kan befinna sig i 

(Frisén et al, 2006). 

 

Rollteori  

I samhället möts människor ständigt ansikte mot ansikte. Goffman kallar detta för social 

interaktion (Johansson, 1996). De har ett socialt samspel mellan varandra, och samtidigt 

spelar var sin roll (Giddens, 2007). Vidare beskriver Goffman samspelet som en teater där 

individer intar roller (aktörer), när de uppträder inför andra (publik). I mötet med andra 

presenterar individen en bestämd bild av sig själv, för att styra det intryck som andra ska få. 

Syftet är inte bara att presentera sig själv på ett fördelaktigt sätt. Även att framställa sig själv 

enligt de normer och värderingar som råder för den givna situationen (Brante et al, 2001). 

Goffman talar också om sociala roller, vilka utgörs av socialt bestämda förväntningar från 

andra individer som styr vad en individ med viss status i en viss position gör (Giddens, 2007). 

Angelöw menar att de sociala rollerna i samhället påverkar det individuella beteendet. En 

samhällsmedlem använder sig av de rättigheter och genomför de skyldigheter som hör ihop 

med den speciella position individen har i samhället (2000). Alla människor har enligt 

Goffman en angiven social position (Giddens, 2007). Angelöw (2000) menar att de sociala 

rollerna är internaliserade av människorna i samhället, med detta menas att individerna 

införlivar uppfattningar, förklaringar och teorier, detta oftast omedvetet. Begreppet 

internalisering beskriver hur barn ofta omedvetet övertar normer. Det kan bland annat handla 

om sina föräldrars normer eller samhällets normer, värderingar och ideologier detta genom 

massmedia och skola. Det finns många olika förväntningar på individerna i samhället 

beroende på vilken livssituation vi befinner oss i. Dessa krav och förväntningar tar vi till oss 

och förväntningarna blir våra egna. Att vi själva ställer samhällets krav och förväntningar på 

oss själva. En roll är resultatet av de normer som ingår i en viss uppgift eller position. Denna 

position har en massa förväntningar på sig (Angelöw et al, 2000).  

 

De sociala rollerna är beroende av individers sociala status. En ungdom har många olika roller 

exempelvis; barn, syster/bror, klasskompis, elev och vän. Dessa roller skapar olika 

förväntningar på eleven samt positioner i samhället. En elev förväntas vara på ett bestämt sätt 

oavsett vilka andra roller han/hon har i samhället. Fenomenet som innebär att en och samma 
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person kan ha olika roller som följer med olika status kallas statusuppsättning. Således skiljer 

man mellan tillskriven och förvärvad status, en tillskriven status innebär att det följer med 

biologiska faktorer som exempelvis; kön eller etnisk bakgrund. Förvärvad status innebär att 

man väljer att göra eller har gjort exempelvis; utbilda sig, ta en anställning eller spela fotboll 

(Giddens, 2007).  

 

Individerna värderas i utsträckning om deras rollbeteende överrensstämmer med deras 

rollförväntningar. Dessa kan vara generella eller specifika, i en kompisroll är förväntningarna 

ganska generella medans i en yrkesroll är mer specifik och detaljerad. Individen har mer 

regler och beskrivningar i denna roll. Rollförväntningarna kan variera i omfattning och 

betydelse, könsrollen påverkar vårt beteende till stor del. Sedan finns det tydliga och diffusa 

roller. En elevs roll är relativt tydlig medans rollen som samhällsmedborgare är mer diffus. En 

elev förväntas närvara vid lektionerna och bli godkända på prov och läxförhör (Angelöw et al, 

2000).  

 

Rollkonflikter kan bland annat innebära att en individ infinner sig i en roll med olika 

förväntningar om vad som är det rätta rollbeteendet. En elev kan uppleva flera olika krav och 

förväntningar. En elev upplever en sorts krav och förväntning från lärarna, medans kraven och 

förväntningarna från föräldrarna kanske är helt annat och i tredje hand är kraven från 

klasskompisarna en helt annan (Ibid). 

 

Skolan och samhället  

Antoni Lindgren (2005) menar att skolan har förändrats och idag krävs ett mer personligt 

engagemang av eleverna i arbetet som skolan kräver. Att individen själv måste ta ansvar för 

sin utbildning. Samtidigt som elevernas sociala kompetens är viktig, det kan handla om att ha 

samarbetsförmåga, rätt tänkande, rätt attityd till samhället, men även kunna reflektera. 

Eleverna ska anpassas till samhället och medelklassens normer och värderingar. För 

arbetarklassens barn är detta obegripligt och meningslöst medan för medelklassens barn ger 

förändringen en mening. Lindgren (2005) menar vidare att samhällets utveckling försätts 

utifrån ett medelklassens samhällsperspektiv. Det är skolans uppgift att överföra, reproducera, 

samhällsnormen till barnen, detta passar bra för medelklassbarnen men inte för 

arbetarklassbarnen. Normen förändras och i dag är det individuell framgång och konkurrens 

som gäller. Men samtidigt krävs samarbete, laganda, social kompetens och det motsäger sig 
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själv. Samtidigt som eleven ska planera sin karriär och konkurera med andra ska denne även 

vara en lagmedlem och samarbeta (Lindgren, 2005).  

 

Idag har familjen det vill säga föräldrarna större ansvar för barnens uppfostran samtidigt som 

stressen i arbetslivet ökar och utrymmet för barnen minskar. Föräldrarna ska både arbeta 

heltid och fostra sina barn på heltid vilket är omöjligt. Lindgren (2005) menar vidare att 

fostrans innehåll förändras i takt med att normerna i samhället förändras. Sedan tidigt 1990-tal 

har samhället och den sociala välfärden försämrats. Detta i och med den stora 

massarbetslösheten, avfolkning, de sänkta ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna som till 

exempel a-kassa, sjuklön, social- och bostadsbidragen. Denna politik ger samhället en hårdare 

attityd mot utsatta grupper, arbetslösa, sjuka, gamla och socialt utslagna. Fler och fler 

människor marginaliseras och inte minst ungdomar har det svårare att skapa en trygg tillvaro i 

sina liv (Ibid).  

 

Idagens samhälle är det viktigt med kompetens då konkurrensen är stor, detta gäller även i 

skolan elever emellan (Bohlin et al, 2009). Theorell och Karasek menar att både våra egna 

och omgivningens krav kan vara för höga, de kan vara av både psykisk och fysisk karaktär. 

De fysiska kan bland annat innebära hög ljudnivå, mycket spring i klassrummet och dålig luft. 

Psykiska kraven kan innebära exempelvis hög arbetsbörda som mycket läxa och prov (Levi, 

2002).  

 

Motivation 

Bohlin et al (2009) menar att för elever kan drivkraften att gå till skolan vara höga betyg. 

Vidare säger de att det inte alltid är kunskapen som eleverna är ute efter, utan för många kan 

drivkraften vara de rätta svaren som ger de feedback eller bra betyg. Den yttre motivationen 

kan bland annat vara betygen medans den inre motivationen är intresset till kunskap. Det 

gemensamma för de båda är en belöning av lustfylld känsla eller inre glädje. För att förstärka 

effekten av hur viktigt det är med bra betyg kan föräldrar och lärare påpeka hur bra det är för 

framtiden med bra betyg. Det kan bidra till att bra betyg blir viktigt och att betygspressen blir 

stor, om inte ämnet i sig känns intressant så gör betygen det ändå meningsfullt. Lärande, 

utveckling och ökad tilltro till elevens egen förmåga kan stimuleras genom denna bedömning. 

Effekten av det hela kan göra att eleven säger ”jag kan, vill, vågar” men det kan även vara så 

att de säger ”jag kan inte, vill inte, vågar inte”(Ibid). 
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4. Empiri/Resultat 

 

Bakgrund 

Nio elever intervjuades och alla i årskurs 8, fyra killar och fem tjejer. De flesta av eleverna 

har liknande bakgrund, det vill säga att de flesta eleverna har minst en av deras föräldrar har 

en högskoleutbildning. De flesta bor med bägge föräldrarna och syskon. Eleverna som 

intervjuades har olika fritidsintressen, det kan till exempel vara fotboll, hästar, löpning, 

skoter, ”moppe”, skidor, orientering, hockey och vara med kompisar. De flesta lägger ner 

ganska mycket tid på läxor, en del mer och andra lite mindre. Någon berättar att ibland glöms 

läxan bort men att kompisar och föräldrar påminner. Tid att vara med kompisarna är det flera 

som anser att de bara hinner på helgerna, då skolan och fritidsintressena tar upp så pass 

mycket tid på veckorna. Många beskriver att lärarna lägger nästan alla prov samtidigt och att 

det kan bli stressigt att hinna med. Alla elever lägger ner mer tid på att plugga när de ska ha 

prov. De anser att de själva klarar av att lägga upp tiden för läxläsning och inför prov. Det 

innebär att de börjar i god tid med att läsa på inför ett prov och de läser lite varje dag. Många 

anser att de har jättemycket läxor och att de flesta proven läggs samtidigt. Sedan är det 

ungefär lika för alla då det gäller hur mycket tid de lägger i olika ämnen, de menar att i vissa 

ämnen lägger de ner mer tid på att plugga än i andra. Detta beror på vilket ämne man har 

lättare och svårare för. Några elever beskriver att de har lätt för att lära sig i en del eller alla 

ämnen och kommer ihåg det mesta, de behöver inte så mycket tid för läsning av läxor.  

 

Nästan alla elever berättar att de trivs bra i skolan och att det är en social grej. Det är där de 

träffar och lär känna andra elever, några berättar även att deras umgänge har blivit större i och 

med att de började högstadiet. Några tycker att skolan är tråkig men att man träffar sina 

kompisar där. Många av eleverna tar även upp att de tycker att skolan har blivit tråkigare och 

mindre mysig sedan den byggdes om:  

 

”Nja faktiskt tycker ja att skolan är skitkul faktiskt … det som är jobbigt och tråkigt 

me skolan de eeh läxorna, att man måste jobba hemma men annars tycker ja skolan 

äh hel … bra som helst för att man träffar ju kompisar åh man har ju någonting att 

göra …”(Pelle) 
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På frågan om vad de tror att sina klasskamrater tycker om skolan tror de flesta att sina 

kompisar har ungefär samma åsikter som de själva. De som anser att skolan är bra och säger 

att de trivs, tror även att deras kompisar har samma åsikt. De som säger att skolan är tråkig, 

tror att kompisarna säger samma sak. De som tycker att det är jobbigt och mycket läxor anser 

att kompisarna håller med dem.   

 

Eleverna  

De flesta av eleverna anser sig vara ganska nöjda eller nöjda med sina betyg men strävar ändå 

efter högre, en del strävar efter de högsta betygen. En del är inte nöjda med alla betygen men 

menar att de bara går i 8: an och det är en början. Det är nu i 8: an och 9: an som man måste 

börja kämpa för att hinna nå de bättre betygen menar en del. En tjej berättar att hon strävar 

efter högre betyg men samtidigt vill hon inte ”plugga ihjäl sig”. Vidare säger hon att livet 

består av så mycket annat än skolan och att det finns annat som hon vill göra. Några av 

eleverna har haft sämre betyg och har nu insett att de behöver göra mer för att få bra betyg. 

De berättar att det är lärare och föräldrar som pratat med de om vikten av bra betyg, de säger 

att de tjatar. Alla anser att det är viktigt med bra betyg, att det är bra för att kunna komma in 

på den utbildningen man helst vill gå och även så ger bra betyg jobb. Att ens framtid hänger 

på betygen. Några berättar att ”syon” har varit i klassen och berättat om olika program och 

praktikplatser. Flera av eleverna har tankar kring vad de vill göra i framtiden, de har flera 

förslag på olika yrken de kan tänka sig. Även är det flera av eleverna som funderar på olika 

utbildningar som de kan tänkas gå: 

 

”Jag tycker att det är jätteviktigt med betyg … det är ju grunder för ens framtid … 

det är ju ett sätt att visa att man kan …” (Lisa) 

 

”… ähä … ja de är väl ganska viktigt … att ha bra åh så … för att kunna få någon 

utbildning … det har jag väl inte alltid brytt mig om så mycket … men … nu 

…”(Uffe) 

 

Många av eleverna tror att de kan få högre betyg bara de fortsätter att göra som de gör och lite 

till. Alla eleverna vet vad de behöver göra för att få bättre betyg, de anser att lärarna är 

duktiga på att beskriva det i deras utlåtanden inför IUP samtalen. De berättar att i dessa 
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omdömen står det vad som krävs av de, och är det något som de undrar över kan de gå och 

prata med lärarna.  

 

Flera av eleverna som intervjuades berättade att de upplever betygsystemet som rättvist då de 

fick frågan, vad de anser om betygen. Samtidigt var det flera av de som i nästa stund berättade 

att de kunde vara orättvisa då betygen anses ha stora spelrum:  

 

”… det är ganska stort hopp mellan typ G och VG … åh det är som … om läraren 

ger G+ det syns ju inte i slutbetygen … så fast man har G+ så får man ju bara G, så 

ja jag tycker att de är ganska rättvisa men inte så där jätte … det är ett stort spann 

… de flesta lärarna brukar själv säga att det är ganska dåligt …” (Anna) 

 

Flera stycken elever anser att det är stora steg i betygskalan då de finns G+, G- och G. 

Eleverna menar att de kan arbeta upp sig mycket och gå från G- till G+, men betyget är ändå 

G. Att skillnaden på G+ och G- är stor och att de ändå får samma betyg vilket de som precis 

klarar godkänt. Eleverna anser att de ofta får betyg i + eller – och att spannet där emellan är 

stort. De upplever också att många lärare håller med dem i detta. Några nämner att de vill att 

det skulle finnas fler steg i betygskalan, betygen skulle bli mer rättvisa då. Flera elever anser 

att betygen är stressande och att de hela tiden tänker på betygen, och vad som krävs för att få 

högre betyg. De anser att pressen på dem är ganska stor och att det är de själva som ställer 

kraven. 

 

Kompisarna 

På frågan om eleverna pratar om betygen med kompisarna svarar de flesta att de oftast pratar 

om betygen då de fått tillbaka något prov eller när de fått betyg. Sedan är det många som 

pratar mera med kompisarna och bara lite grann med klasskompisarna. Med klasskompisarna 

frågar man bara vad de fått för betyg. När de pratar med kompisarna frågar man hur det har 

gått och vad som gick bra eller dåligt. Vidare säger flera att det inte spelar någon roll då alla 

har olika lätt och svårt för olika ämnen. Medan vissa av eleverna känner att det är en tävlan 

och tycker att det är lite stressande och jobbigt, de upplever också att deras kompisar tycker 

att betyg är stressande. Samtidigt säger de att de fortfarande går på högstadiet och att de 

kommer att få fler betyg, men att de ändå vill ha de bästa för att komma in på den linje de vill 

gå. Några elever berättar att de jämför betygen och när en kompis har fått G säger kompisarna 
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att det är jättebra medan när de själva får G tycker att det är dåligt. De flesta tror att 

kompisarna är nöjda med de flesta eller alla betygen, men samtidigt tror de att de flesta 

försöker få högre betyg och har man det högsta så försöker man att behålla det. Sedan berättar 

en del att det finns de i klassen som inte riktigt än har förstått att det är viktigt med betyg. 

Vidare berättar de att det är några få i klassen som inte tar skolan på allvar, att de skolkar, inte 

lyssnar, stör på lektionerna och inte antecknar. De tror att de själva snart kommer att upptäcka 

vad skolan och betygen gör för framtiden. Någon annan tror att bara man klarar sig så är alla 

nöjda:  

 

”Asså betygen är ju åh … jag tror alla tycker att betygen är viktiga … men man tar 

det på mer eller mindre allvar …”(Pia) 

 

Sedan är det några stycken som pratar ganska mycket om betyg och vilken utbildning de tänkt 

gå. De tycker att betygen är viktiga och tror att de flesta tycker det. En av eleverna upplever 

att det finns de som tänker att de klarar sig med till exempel två VG:n och resten G för att ta 

sig in på en speciell linje. Att de inte behöver göra något för att höga sina betyg, de tror att de 

klarar sig med de betyg som de redan har. Denne anser att man alltid ska försöka göra sitt 

bästa och menar att det sägs till dem som är lite nonchalanta. Vidare tror eleven att alla bryr 

sig om sina betyg fast de låtsas vara coola och att de inte bryr sig. Flera elever berättar att är 

de gick i sjuan var det några som kallade en ”pluggis” om man presterade bra på prov:  

 

”… kanske det var lite grann i sjuan typ … åh pluggis men nu är det som alla vill 

som vara pluggis …”(Kalle) 

 

Detta var något som ingen brydde sig om och idag tycker de flesta att det är helt okej att ha 

bra betyg. De upplever att det är flera som har ”hakat på” och pluggar mera inför prov och 

läxor. Att det är mer accepterat att ha bra betyg och vara en ”pluggis”. De tror att flera har 

förstått att det är bra att ha bra betyg och även vad det kan påverka framtiden. 
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Föräldrarna 

De flesta av eleverna upplever att det bara pratas om betygen hemma då de har haft prov eller 

IUP samtal. Föräldrarna frågar vilket resultat de fått på de olika proven, men annars pratas det 

inte så mycket om betygen. Någon nämner att de oftast pratar om betygen då resultaten är 

dåliga och att det måste ske en förbättring. En annan säger att de inte pratas så mycket bara att 

denne ska fortsätta som tidigare. En av eleverna berättar att det pratas ganska mycket om 

olika utbildningar och vad som krävs för att komma in på de, men även vad man vill göra i 

framtiden. En av eleverna upplever att föräldrarna ställer ganska stora krav kring skolan, de 

övriga upplever inte att föräldrarna ställer så stora krav. De flesta berättar att föräldrarnas krav 

är att de gör sin läxa, sköter sig och fortsätter som de har gjort tidigare: 

 

”… jo nå har dom vissa krav … inte så att du måste ha VG … utan dom stöttar som 

mig åh vill att jag gör mitt bästa …” (Anna) 

 

”… när när jag fått nå som jag skulle kunnat presterat bättre på … så är det direkt 

prat om … allt sånt hemma … dom vet vilka ämnen som jag kan prestera bättre på 

… jo …” (Kalle) 

 

Eleverna upplever att föräldrarna är nöjda om de får G, men blir glada om de får högre betyg. 

Några elever berättar att om de kommer hem med ett G och föräldrarna vet att de hade kunnat 

få VG men inte fått det, så kommer de att ifrågasätta varför. Trots att de inte upplever några 

krav, vill föräldrarna att de gör sitt bästa och är de duktiga i vissa ämnen så förväntas det att 

betyget ska vara högre. Nästan alla upplever att föräldrarna förväntar sig att de sköter skolan. 

De flesta eleverna upplever att det är de själva som ställer krav på betygen, men alla elever 

anser att föräldrarna stöttar de i skolarbetet och hjälper till med det de kan: 

 

”… Ehh … dom hjälper till så gott det går … de dom fattar ämnet åh … dom har ju 

förstås glömt sen högstadietiden … men … dom hjälper till så mycke dom kan men 

det är inte alltid de har tid …” (Sara) 

 

Alla elever känner att deras föräldrar hjälper de i skolarbetet bara de frågar och givetvis om 

föräldrarna kan hjälpa de. Eller om de har tid, några berättar att det inte är alltid som 

föräldrarna har tid och hinner hjälpa de. De upplever att föräldrarna har mycket att göra. 
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Några säger att de behöver mer hjälp men att det går att få på annat håll, andra släktingar och 

även lärare hjälper till: 

 

”Jo … ju … typ med förhör åh såna saker … typ stöttar mig åh säger gör läxor åh 

sånt …” (Pär) 

 

Men även att föräldrarna är där och stöttar de i skolarbetet och påminner de att göra sina 

läxor. 
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5. Diskussion 

 

Syftet för uppsatsen var att ta reda på hur elever i årskurs 8 ser på betygen och skolan och vad 

som påverkar de. Utifrån syftet ställdes följande frågor: 

- Hur ser eleverna på skolan och betygen? 

- Har föräldrarnas sociala status någon påverkan? 

- Ställer föräldrarna krav på barnen? 

- Påverkas eleverna av kompisarna? 

I detta kapitel kommer arbetets syfte besvaras genom att lyfta fram de slutsatser som 

framkommit i denna kvalitativa undersökning. Teorierna som pressenterats kommer att 

sammankopplas med den insamlade materialet.  

 

Eleverna 

I stort sett alla elever trivs bra i skolan och anser även att det är en social grej. De upplever att 

det är bra med rutiner. Men nästan alla elever är nöjda eller ganska nöjda med sina betyg, men 

de strävar ändå efter högre betyg. Bohlin et al (2009) menar att få bra betyg kan vara 

motivationen för eleverna och att belöningen är en lustfylld känsla samt glädje. Två av 

eleverna har inte haft så värst bra betyg men har nu insett detta och försöker höja betygen. De 

berättar även att föräldrar och lärare har pratat med de om vikten av betyg. Bohlin et al (2009) 

menar att det är bra att föräldrar och lärare pratar med eleverna om vikten av att ha bra betyg 

och vad det innebär för framtiden. Det kan förstärka effekten och även att det känns mer 

meningsfullt. Alla elever lägger ner mer tid på läsning inför prov och de upplever att de flesta 

prov och läxor är samtidigt, många upplever att det blir stressigt att hinna med. Några av 

eleverna berättade även att de inte hade tid att vara med kompisar under veckorna då det var 

mycket läxa och träning. Theorell och Karasek (Levi, 2002) menar att kraven kan bli för höga 

för eleverna både fysiskt och psykiskt, arbetsbördan som mycket läxa och prov kan innebära 

för höga psykiska krav. De flesta anser att det är de själva som tar ansvar för sitt skolarbete. 

Lindgren ((2005) menar att skolan har förändrats och att ett mer personligt engagemang krävs 

i skolarbetet, eleverna själva måste ta ansvar för sina läxor. Enligt skolverket har en form av 

individualiseringen ökat och kraven på eleverna har hamnat på eleverna själva. Det kan tänkas 

att inte alla elever klarar av det och föräldrar som arbetar heltid har inte möjlighet att hjälpa 

sina barn på det sätt de behöver enligt Lindgren(2005). Skolverket menar att elevernas stöd 
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hemifrån är allt mer viktigt, samtidigt som föräldrarnas tid med sina barn har minskat. Vilket 

kan påverkar skolprestationerna och betygen. Alla elever anser att det är bra att ha bra betyg 

och de verkar medvetna om varför. Några berättade att ”syon” hade varit och berättat om 

olika program och praktikplatser i klassen. Detta kan påverka eleverna då de nyss fått 

information om vikten av bra betyg, men även att ämnet tas upp av lärare och föräldrar. 

Många elever nämner att de funderar på vad de ska göra och vilken utbildning de ska välja på 

gymnasiet, detta kan påverka deras syn på betygen. De flesta eleverna tror att de kan få högre 

betyg bara de fortsätter att plugga. Alla upplever att utlåtandena de får inför IUP samtalen är 

bra och att genom dem vet vad som krävs för att få högre betyg. Flera elever upplever en 

stress kring betygen och menar att det är de själva som ställer kraven. Enligt Theorell och 

Karasek (Levi, 2002) kan både omgivningen och ens egna krav vara för höga. I detta fall 

verkar det vara eleverna själva som ställer höga krav.  

 

Kompisars inställning 

Alla eleverna pratar med sina kompisar när det gäller betygen, en del mer och andra mindre. 

Även vilka kompisar man pratar med är olika, de närmaste kompisarna pratar man mer med 

och klasskompisarna mindre. Oftast pratas det om betyg då de fått tillbaka prov eller fått 

betygen. Några elever upplever en viss tävlan utan att det nämnts i ord. De elever som känner 

en viss stress angående betygen upplever även att deras kompisar känner samma sak.  

Eleverna som intervjuades tycker betygen är viktiga, de upplever också att deras kompisar 

tycker samma sak, däremot upplever de flesta att det finns de som inte tar skolan på allvar. 

Men de tror att de kommer att upptäcka det. Enligt Angelöw (2000) är kamratrelationen 

viktigaste under denna period i livet och detta påverkar eleverna. En kompis åsikter är viktiga 

och den påverkar individens förmåga att finna sin identitet. Det kan tänkas att det är därför 

många har liknande åsikter. Det verkar finnas många elever med intresse för studier i klassen. 

Angelöw (2000) menar att umgås man i rätt umgänge och miljö kan eleverna påverkas på ett 

positivt sätt och detta kan bidra till att många tycker studier är viktiga. Många av eleverna 

upplever att det i sjuan inte riktigt tilläts att ha bra på proven, de blev kallande ”pluggis”. Men 

de elever som intervjuades och blev kallad ”pluggis” brydde sig inte utan blev istället lite 

smickrade. Nu upplever många att det är helt okej att ha bra betyg och även att det är många 

som har börjat plugga för att få bra på proven. Bohlin et al (2009) menar att betygen kan vara 

en viktig belöning som ger en lustfylld känsla och inre glädje. 
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De elever som intervjuades upplever att deras kompisar har samma åsikt i det mesta då det 

gäller skolan och betygen. Detta kan tänkas att eleverna påverkar varandra och det kan 

förklaras med att de alla har liknande social bakgrund. Alla har ungefär samma 

grundvärderingar med sig hemifrån.  

 

Föräldrars krav 

Alla elever berättar att de pratar om betygen hemma men att det oftast bara är när det har haft 

prov, fått betyg eller inför IUP samtalen. De flesta eleverna upplever inte att föräldrarna har 

krav på dem då det gäller skolan eller betygen. De upplever att bara de gör som de har gjort 

och försöker så är det helt okej, de menar att föräldrarna förväntar sig det av dem. Det är de 

själva som ställer krav. Bohlin et al (2009) menar att förväntningar på eleven påverkar deras 

prestationer, både från omgivningen, till exempel föräldrar, kompisar, lärare och från sig 

själv. Förväntningar påverkar elevernas självuppfattning som i sin tur kan påverka deras 

prestationer. Elever med god självuppfattning har större möjlighet att prestera bra i skolan och 

få bra betyg, medan elever med dålig självuppfattning kanske presterar sämre och får då lägre 

betyg. Alla elever upplever att deras föräldrar hjälper de med läxan om de ber om det och om 

föräldrarna har tid. Några berättar att föräldrarna inte alltid har tid och att de har mycket att 

göra. Enligt Lindgren (2005) har föräldrarna mindre tid med barnen idag då de både arbetar 

heltid och fostrar barnen vilket han anser är omöjligt. Detta kan innebära att föräldrarna inte 

har tid för barnens läxor i samma utsträckning som förr.  

 

Statusen  

Barn utvecklar sina sociala anlag i familjen, de utvecklas till sociala varelser genom andras 

ögon. Individen imiterar andra och det är genom imitationen som de utvecklar en jag 

uppfattning, identitet samt en förmåga till självständigt tänkande och handlande. I jag 

uppfattningen finns en rad värderingar både från de själv men även från omgivningen. De 

flesta eleverna har liknande bakgrund och enligt Goffman har den sociala statusen en 

betydelse för individers bakgrund. Om elevernas föräldrar har liknande social status i 

samhället påverkas deras uppväxt på ungefär samma sätt. Angelöw (2000) menar att 

uppväxtmiljön spelar stor roll i en människas liv. Då de elever som deltog i denna 

undersökning har liknande social bakgrund kan det tänkas att deras åsikter kring skolan och 

betygen påverkas på ungefär samma sätt. Och om dessa elever umgås med varandra påverkar 
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de i sin tur varandra och kanske även andra elever positivt. Medan elever från arbetarklassen 

kanske skulle ha andra åsikter om skolan och betygen. Lindgren (2005) menar att samhällets 

normer och värderingar har förändrats från arbetarklassen till medelklassens normer och 

värderingar. Detta kan göra det svårare för arbetarklassens barn att anpassa sig till samhället. I 

dag är det individuell framgång och konkurrens som gäller men samtidigt krävs samarbete, 

laganda och social kompetens, detta är motsägelsefullt och det kan vara svårt att leva upp till 

dessa normer och värderingar. För en del elever kan detta vara svårt att förhålla sig till. Även 

skolverket menar att elevernas resultat påverkas negativt med den individuella formen. För att 

ta reda på om det är någon skillnad skulle betydligt fler elever behöva intervjuas, då de elever 

som medverkade i den här undersökningen hade liknande bakgrund. Det kan även tänkas att 

de förväntningar och självuppfattningen som eleverna har på sig påverkar deras syn på skolan 

och betygen. Angelöw (2000) menar att samhällets förväntningar på oss blir våra egna. Att vi 

själva ställer samma krav och förväntningar som omgivningen runt omkring oss. Är 

förväntningarna på en elev låg ställer eleven samma förväntningar som samhället. Är 

förväntningarna höga så blir elevens förväntning automatiskt hög. Elevens förväntningar 

påverkar dennes självuppfattning och detta i sin tur påverkar prestationerna. En elev med 

höga förväntningar har en mer god självuppfattning, detta kan bidra till bra prestationer i 

skolan och bra betyg. En elev med låga förväntningar kan ha låg självuppfattning och då blir 

prestationerna i skolan sämre. Är det så att arbetsklassens barn har svårare att anpassa sig till 

de normer och värderingar som råder, får de automatiskt lägre förväntningar från 

omgivningen och sig själv. Eftersom eleverna inte uppgett sina betyg kan inga slutsatser dras 

om deras förväntningar och prestationer stämmer med betygen. Det är bara deras åsikter om 

skolan, betygen och viljan att prestera som undersöks. 

 

Slutsats 

Syftet var att ta reda på hur elever upplever skolan och betygen och vad som påverkar de. De 

flesta har en positiv syn på skolan och betygen och upplever också att deras kompisar har 

liknande åsikt som de själva. Alla anser att betygen är viktiga för framtiden och de flesta är 

nöjda med sina betyg men strävar ändå efter högre. Eleverna anser att föräldrarna litar på att 

de själva tar ansvar över sina studier. Många säger att föräldrarna förväntar sig att de gör som 

de ska och fixar proven. Finns det krav på skolan och betygen kommer de flesta från eleverna 

själva. Alla i undersökningen har liknande bakgrund, det vill säga med föräldrar som har 
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liknande social status. Detta kan påverka elevernas upplevelse av skolan och betygen men 

även att de alla har ungefär samma åsikter. Samhällets normer och värderingar liknar 

medelklassens, detta kan medföra att de från arbetarklassen har svårare att leva upp till 

normer som samhället har. Samhällets förväntningar blir automatiskt lägre och eleverna får 

själva en lägre förväntning på sig och detta medför en lägre självuppfattning. 

Självuppfattningen påverkar prestationerna i skolan, som i sin tur påverkar betygen. Elevernas 

upplevelse av skolan och betygen anses vara positiv, frågan är då om de verkligen tycker så 

eller om det är så att de svarar utifrån de förväntningar som ligger på deras roll som elev. En 

elev förväntas studera och ha bra betyg. Är det så att de försöker vara intervjuaren till lags och 

svara utifrån dennes förväntning eller är det verkligen så att alla är medvetna om betygens 

betydelse. 

 

I denna undersökning har eleverna själva fått anmäla sitt intresse, det kan vara så att de som 

anmäler sig har likvärdiga uppfattningar. Vilket det visade sig att de 9 elever som intervjuades 

hade. Detta innebär att andra grupper av elever inte intervjuades, som i sin tur kan innebära att 

resultatet hade blivit annorlunda. Reliabiliteten i undersökningen kan tänkas vara svag. Om 

någon annan gör denna undersökning kan det hända att andra elever deltar och detta i sin tur 

ger ett annat resultat. 

 

Fortsatta studie 

Eleverna som intervjuades hade liknande bakgrund, det hade varit intressant att göra en större 

undersökning där flera elever deltagit för att se om den sociala bakgrunden har betydelse. 

Men även intervjua elever från årskurs 7, då de inte fått samma information om olika 

utbildningar och praktikplatser. Något som också hade varit intressant att undersöka är hur 

elevernas föräldrar ser på skolan och betygen och om deras syn påverkar eleverna. 
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Sammanfattning  

Svenska elevers resultat i skolan har sedan mitten av 1990-talet försämrats. Det finns flera 

olika orsaker, bland annat att när kommunen tog över ansvaret för skolan blev den svenska 

skolan mer avreglerad. Det var meningen att kommunen som har mer kunskap på lokal nivå 

skulle kunna fördela resurserna och göra skolan mer likvärdig, men så är det inte idag. Det 

finns även kopplingar till att prestationerna och föräldrars socioekonomiska status påverkar 

resultaten. Men även tiden föräldrarna har med barnen har minskat, mycket på grund av att 

båda föräldrarna arbetar idag. Inför valet av undersökning kontaktades en högstadieskola då 

ungdomar, skola och betyg känns intressant. I denna skola upplevdes det att många elever 

nöjer sig med godkänt och syftet är att ta reda på hur elever upplever skolan och betygen och 

vad som påverkar de. Antoni Lindgren (2005) menar att skolan har förändrats och idag krävs 

ett mer personligt engagemang av eleverna själva. Samtidigt som eleverna anpassas till 

medelklassens normer och värderingar och Lindgren (2005) menar att detta inte passar alla. 

De elever som deltagit i undersökningen har alla liknande hemförhållanden. Det vill säga att 

deras föräldrar har liknande social status, en av dem har i regel en högskoleutbildning. Nästan 

alla elever har en positiv syn på skolan och betygen samtidigt som de upplever att deras 

kompisar också har det. Alla är medvetna om betygens betydelse och strävar efter högre 

betyg. Eleverna själva anser att om det finns krav på dem så är det de själva som ställer de. 

Men att föräldrarna förväntar sig att de klarar av skolan. Angelöw (2000) menar att samhällets 

förväntningar på oss blir våra egna. Att vi själva ställer samma krav och förväntningar som 

omgivningen runt omkring oss. 

 

Nyckelord: elever, skola, betyg, status, krav, 
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Bilaga 1 

Hej 

Jag heter Anette Berggren, jag är 37 år och bor i Norrfjärden tillsammans med min 

familj. Familjen består av mig, min sambo och våra fyra barn som är 6, 9, 12 och 15 år 

gamla. Jag går sista terminen på Sociologiprogrammet vid Luleå tekniska 

Universitet. Under våren kommer jag skriva en C-uppsats, där mitt intresseområde 

är ungdomar och skolan. Uppsatsen kommer handla om elever på högstadiet och 

deras syn på betygen.  

 

Studien är tänkt att grunda sig på intervjuer av elever i årskurs 8. Jag har under 

samtal med rektorn fått klartecken att genomföra intervjuerna med eleverna under 

skoltid. Jag har tänkt intervjua ca 10 elever ur en och samma klass. Klassen har valts 

ut genom lottodragning. Urvalet i klassen kommer ske genom intresseanmälan. Blir 

det fler än 10 elever som anmäler sitt intresse så kommer en ny lottodragning ske 

mellan de som har anmält sitt intresse.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in och det inspelade materialet kommer förstöras 

efter att uppsatsen är klar. Det är endast jag som kommer ha tillgång till materialet 

och jag har självklart tystnadsplikt. När jag sedan färdigställer materialet så kommer 

personerna avidentifieras dvs. det kommer inte framgå i uppsatsen vem som har 

sagt vad. Eleven kan när som helst under intervjun välja att avbryta eller välja att inte 

svara på en fråga.  

 

För att kunna genomföra intervjuerna behöver jag få ett godkännande av elevens 

föräldrar då eleven är under 15 år. Anledningen till att du har fått det här brevet är 

att ditt barn går i den klass som har valts ut. Jag har varit i klassen och presenterat 

mig själv och syftet med min uppsats och fått in det antal elever jag behöver. Efter att 

ni fått detta brev kommer jag att kontakta er via telefon för ert godkännande. Får jag 

klartecken att genomföra intervjuerna så kommer dessa ske under våren. 

 

Har ni några frågor så är ni välkomna att ringa till mig  

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

Anette Berggren 

070-6960340 
 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide  

Bakgrund 

Boende/familj/syskon 

Föräldrars arbete 

Fritidsintressen 

Vad tycker eleverna själva om betygen; 

Vad tycker du om betygen? Rättvisa? Högre betyg? 

Hur viktigt är det med betyg? Varför? 

Lägger du mycket tid på läxor? Inför prov? 

Är du nöjd med dina betyg? Vill du ha högre?/gör du något för att få högre betyg? 

 

Vad tror eleverna kompisarna tycker om betyg; 

Pratar du och dina kompisar om betygen? 

Vad tycker kompisarna om betygen? Skolan? Plugga? 

 

Vad tror eleverna föräldrarna tycker om betyg; 

Pratar ni om betygen? 

Ställer föräldrarna krav kring skolan/betygen? Hur? På vilket sätt? 

Hjälper föräldrarna till med skolan/läxan? 

 


