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Förord 

 

Det har varit mycket diskussioner och debatter om betyg i media. Hela svenska skolan har 

varit hård granskat och kritiserad på sista tiden. Det här ämnet, meritpoäng, valde jag för att 

skolfrågor har alltid intresserad mig och jag vill veta vad som händer i skolansvärld. Det var 

extra lockande att undersöka om meritpoäng för att det är något nytt som har införts hösten 

2010.  
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Abstract:  

This C-essay is a qualitative study designed to create a basis for understanding how managers 

involved in school affairs perceive the impact of merit points on students’ chances to continue 

on to higher education and how this will affect individuals' life chances. 

 The study is based on three interviews with managers involved in school affairs. In this 

paper grades, merit points and socioeconomic class differences are discussed.  

The aim of this paper is to answer the following questions: 

 What impact does merit points in language studies and the way different languages are 

valued, in the system, have for the individual and for society? 

  Who are the winners in the new grading system and who are the losers; how are 

different socioeconomic groups affected? 

The material was interpreted with the help of a report written by Ingrid Nordqvist and Monica 

Langerth Zetterman called "Secondary School competition field-a regional perspective", a 

paper written by Helen Raven who did a study on grades, national tests and social 

reproduction and the Frenchman Pierre Bourdieu's theories. 

 The results show that class differences will increase and that it will be difficult to rise in 

the social hierarchy in the future.  
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Bilaga  

 

Intervjufrågor  

 

Det var semi-strukturerade intervjuer. 

 

 

1. Vad tycker du om meritpoäng? 

2. Vad tycker du om elitskolor? 

3. Vad tycker du om privatundervisning för att få meritpoäng t ex i franska? 

4. Varför tror du att man har infört meritpoäng? 

5. Kan meritpoäng ses som ett maktmedel att återskapa klassroller? 

6. Hur tror du att meritpoäng kommer att påverka elevernas livschanser? 

7. Tror du att meritpoäng bidrar till betygshets?  

8. Vilka elever kommer att hetsa kring betygen? 

9. Hur kommer samhället att se ut i framtiden? 

10. Vilka elever är vinnare i det nya betygssystemet? 

11. Hur kommer det mångkulturella Sverige att se ut i framtiden? 
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1. Inledning 

Det senaste tiden har media uppmärksammat betyg och det har diskuterats livligt. 

Dagstidningar har rapporterat om betyg till allmänheten och olika instanser har fått sina röster 

hörda. Det mesta handlar om från vilken årskurs man ska ge betyg. I ett pressmeddelande den 

27 februari 2007 från utbildningsdepartementet stod att regeringskansliet hade remitterat nya 

skärpta regler för tillträde till universitet och högskola som inkluderar bl.a. nya urvalsgrupper 

och meritpoäng. De nya reglerna syftar till att språk och matematik ska löna sig bättre vid 

ansökan till högre utbildning. De gamla reglerna har inneburit ett incitament att taktikvälja 

kurser som kräver mindre ansträngning och ändå kunna få samma meritvärde. Detta 

resulterade i att gymnasieelever valde bort kurser som matematik och extra språk som krävde 

mer arbete för att fördjupa sig i, kurser som de nya reglerna syftar till att uppmuntra. Jag har 

inkluderat några exempel som har varit i tidningar den senaste tiden som har väckt mitt 

intresse för betyg och meritpoäng. Med meritpoäng menas de upp till 2,5 extra poäng som kan 

läggas till på meritvärdet för gymnasiets slutbetyg. De nya reglerna som gäller hösten 2010 

förklarar vad man ska göra för att komma in på högre utbildningar.  

 Matilda Hanson (2010) skriver i Svenska Dagbladet att ” idag kan den som har 20,0 i 

slutbetyg inte automatiskt räkna med att komma in de på populäraste utbildningarna läkar- 

och veterinärprogrammen. Med de nya antagningsreglerna blir det viktigare att pricka in rätt 

kurser på gymnasiet – andelen elever som söker till högskolan efter att ha kompletterat på 

komvux kommer att minska”. Jag vill ta upp komplexiteten med betyg och meritpoäng, och 

väcka intresset för meritpoäng samt synliggöra hur eleverna måste taktikläsa för att nå bra 

resultat. Jag vill uppmärksamma hur meritpoängen påverkar olika elevgrupper med tanke på 

genus, klass och etnicitet i olika stor utsträckning. 

 Sjögren skriver i sin rapport (2010:8) att under sjuttiotalet avskaffades betyg i grundskolan 

för låg- och mellanstadiet. Konsekvenserna var att flickor hade svårare att klara sig till högre 

studier och speciellt flickor med lågutbildade föräldrar. Även pojkar med lågutbildade 

föräldrar missgynnades när betygen avskaffades. Pojkar med högutbildade föräldrar gynnades 

däremot. De flesta fortsatte till högskolestudier och fick högre löner som vuxna. 

 Vad kommer att hända i framtiden när meritvärde, med hjälp av meritpoäng, kan höjas 

ännu mer? Ger meritpoäng fler språkelever? Hur påverkas elever med olika socioekonomisk 

bakgrund? Hur påverkas elever som deltar i modersmålsundervisning då detta inte ger 

meritpoäng? Kommer efterfrågan på privatundervisning att öka? Det är viktigt att undersöka 

hur meritpoäng kommer att påverka individen för att veta konsekvenserna. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att skapa en förståelsegrund för hur skolcheferna själva uppfattar 

meritpoängens påverkan/inverkan på elevernas chanser att ta sig vidare till högre studier och 

hur meritpoängen kommer att påverka individernas livschanser. Begreppet livschans skapades 

av tyska sociologen Max Weber och han använde livschansbegreppet för att definiera klass 

som delar ett eller flera orsaksmoment bakom sina livschanser (Jönsson 1999, s.36). 

Begreppet livschans används i den här undersökningen. Livschanserna har en betydelse för 

individen som lever i nuet, men vilka möjligheter framtiden tillbringar till individen har också 

en betydelse, som bekräftar att inte enbart varifrån individen kommer ifrån utan även vart är 

den på väg är betydelsefullt (Jönsson 1999).  

 

Jag vill få svar på frågor som  

 

 Vilken betydelse har meritpoängen för individen och för samhället; samt sättet de 

värderar olika språkstudier olika? 

 Vilken betydelse har meritpoäng för individens chanser till ett högt slutbetyg? 

 Vilka är vinnare i det nya betygsystemet och vilka är förlorare; hur påverkas olika 

samhällsgrupper? 
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3. Regelverken kring meritpoäng 

De nya reglerna är komplicerade och därför vill jag förklara grundligt hur betygssystemet och 

meritpoäng fungerar och vad som gäller när man söker till högre studier. Jag vill synliggöra 

hur komplicerade de nya reglerna är och väcka tankar om huruvida alla, oavsett social 

bakgrund, faktiskt kan förstå dessa och göra rätt åtgärder för att få de bästa livschanserna. Jag 

kommer att gå igenom antagningsregler och informationen har jag hämtat från Skolverkets 

hemsida (Skolverket 2010). Information om slutbetyg har jag hämtat från studera.nu (2010) 

och information om urvalsgrupper har jag hämtat från högskoleverkets webbsida 

(Högskoleverket 2010). 

 

3.1 Antagningsregler 

Skolverket (2010) har antagit nya antagningsregler och dessa började gälla hösten 2010. Detta 

betyder att det lönar sig att läsa meritkurser under gymnasietiden som ger meritpoäng för att 

höja sitt meritvärde. Meritvärde är ett värde som är ett genomsnitt av gymnasieslutbetyget och 

som maximalt kan bli 20,0. För att höja sitt meritvärde kan eleven läsa meritkurser som ger 

meritpoäng, till exempel fördjupande kurser i engelska, moderna språk, matematik och 

särskilda områdeskurser. Det finns områdeskurser som ger extrapoäng men man måste själv ta 

reda på vilka kurser som kan ge meritpoäng. Jag ger några exempel. Psykologi A räknas som 

meritkurs om eleven söker till läkar- eller psykologutbildning. En kurs som inte krävs för att 

vara behörig till utbildningen.  

 För att vara behörig till en civilingenjörsutbildning ska man ha läst kemi A. Men om 

eleven har läst även kemi B räknas det som meritkurs som ger meritpoäng eftersom det är en 

fördjupningskurs som anses värdefull för utbildningen. Man kan få 2,5 meritpoäng som mest 

och det innebär att en elev som kommer direkt från gymnasieskolan kan få maximalt ett 

meritvärde på 22,5. Det krävs att eleven ska ha lägst betyget G i en meritkurs för att få 

meritpoäng för denna. Högre betyg i meritkurser ger inte mer meritpoäng.  

De nya reglerna innebär att eleven ska veta vilken högskoleutbildning som hon vill gå på för 

att redan under gymnasietiden kunna välja att läsa kurser som ger meritpoäng.  

 

3.2 Slutbetyg 

Sidan www.studera.nu är högskoleverkets portal i samarbete med Verket för Högskoleservice 

(VHS) och Sveriges högskolor. Där kan man hitta information om högre studier. Det finns 

olika regler för sökande till högre studier beroende på om personen har gymnasiebetyg eller 
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slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning, men även avgångsår har betydelse när betygen 

värdesätts. De som har slutbetyg från gymnasieskolan nationella eller specialutformade 

program eller slutbetyg/samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning från 2003 till 

2009, med några undantag, kan räkna max 2,5 meritpoäng i sitt meritvärde.  

 De som har slutbetyg från gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning, samlat 

betygsdokument som fyller villkoren för grundläggande behörighet och där kurskoderna är 

tresiffriga eller avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer eller har betyg från annan äldre 

gymnasieutbildning före 2003 får inte tillgodoräkna sig meritpoäng. Det beror på att före 

2003 fanns det flera olika system inom gymnasieutbildning som behandlas olika.  

 De som har slutbetyg från gymnasieskolans program från 1997 eller senare har ett så kallat 

bokstavsbetyg i varje kurs; IG, G, VG, MVG. Jämförelsetal konkurrerar i betygsurvalet och 

räknas på siffervärden som varje betyg har. IG som betyder Icke Godkänt har siffervärdet 0. G 

som betyder Godkänt har siffervärdet 10. VG betyder Väl Godkänd och har siffervärdet 15 

och MVG, Mycket Väl Godkänd, 20. Siffervärdet för varje betyg multipliceras med kursens 

gymnasiepoäng och sedan samtliga betygsvärden adderas och man får en summa mellan 20 

000 till 50 000. Sedan den sammanlagda betygsvärde divideras med den totala poängsumman 

för de betygssatta kurser, som idag ska vara 2500 poäng, som ingår i individens slutbetyg. Det 

tal man får fram kan vara högst 20,0.  

 En student med slutbetyg som är utfärdat tidigast 1 januari 2010 från gymnasieskola eller 

gymnasial vuxenutbildning kan tillgodoräkna sig max 2,5 meritpoäng men bara de betyg som 

ingår i ett slutbetyg från fullständigt program räknas. Betyg i utökade kurser räknas bara med 

i jämförelsetalet om det krävs för behörighet. Om man inte har kunnat tillgodoräkna max 2,5 

meritpoäng utifrån de kurser som ingår i slutbetyg kan man räkna med betyg i kurser som ger 

meritpoäng. Till exempel om man läser franska steg 3 som extra kurs i ett utökat program och 

sedan söker vidare till juristprogrammet som inte kräver att man läst franska ska man inte 

räkna betyg i franska i sitt jämförelsetal som kan bli högst 20,0 utan meritpoäng. Däremot får 

man 0,5 meritpoäng för kursen och meritvärdet höjs. Från och med nu räknas även betyg i 

idrott och hälsa med, med undantag för de som läser vid gymnasial vuxenutbildning, eftersom 

det går inte och läsa det vid Vux.   

 

3.3 Urvalsgrupper 

På högskoleverkets webbsida kan man läsa om att det finns tre olika urvalsgrunder som 

används om det finns fler sökande än platser på en utbildning. De tre är betyg, högskoleprov 

och alternativt urval som ofta är resultat från andra prov eller intervjuer som bestäms av 
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skolan. De här reglerna gäller inte utbildningar som leder till konstnärlig examen för att det 

alternativa urvalet då får användas för alla utbildningsplatser. 

 I betygsurvalet har den sökandes meritvärde en avgörande roll. Jämförelsetalet, som är 

betygsgenomsnittet, kan vara högst 20,0 och tillsammans med eventuella meritpoäng, max 2,5 

poäng, kan meritvärdet bli 22,5. Minst en tredjedel av utbildningsplatserna fördelas utifrån 

betyg. 

 Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter och kallas för ett studiefärdighetsprov för 

kommande högre studier. Högskoleprovet kan ge maximalt 2,0 poäng och är giltigt i fem år. 

Minst en tredjedel av platserna fördelas utifrån högskoleprov.  

 Det finns fyra olika urvalsgrupper; grupp I som är direktgruppen, grupp II som är 

kompletteringsgruppen, grupp III är utländska gruppen och grupp IV folkhögskolegruppen. 

Grupp I innefattar sökande med betyg från gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning med 

minst två tredjedelar av gymnasiepoängen från kurser från gymnasial vuxenutbildning och 

sökande med betyg från International Baccalaureate (IB), Europaskolorna (EB), åländsk 

gymnasieskola och Lycée International. Grupp II innefattar sökande med betyg från 

gymnasieskolan som har kompletterat antingen på komvux eller med prövning. De som har 

mindre än två tredjedelar av sina gymnasiepoäng från vuxenutbildning tillhör denna grupp. I 

grupp III tillhör sökande med betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå. Grupp IV är 

för sökande med intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola.  
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4. Teoretiskt perspektiv 

Som en teoretisk utgångspunkt för min undersökning använder jag fransmannen Pierre 

Bourdieus kultur- och utbildningssociologiska perspektiv. Ett utbildningssociologiskt 

perspektiv har använts för att försöka ge svar på frågor om meritpoäng och klassroller. Den 

teorin använder jag i bearbetning, redovisning och diskussion av undersökningen. Enligt 

Birkler (2008) är en av vetenskapens viktigaste uppgifter att försöka identifiera de frågor som 

uppstår i människans vardag och även försöka ge svar på dessa frågor.  

 Jag använder boken Sociologi 2.0- Samhällsteori och samtidskultur skriven av Lindgren 

(2007) för att förklara Bourdieus perspektiv.  Bourdieu är mest känd för sin teori om det 

symboliska kapitalet. Ett begrepp i Bourdieus teoretiska ramverk är fält eller det sociala 

rummet, och det begreppet använder han när han pratar om samhället. Enligt Bourdieu finns 

det kodade och specifika regler i det sociala rummet. Lindgren (2007) förklarar att ett fält är 

en social arena där människor agerar, medverkar och kämpar om olika fördelar. 

 Ett annat begrepp är habitus som är en individs handlingspositioner eller handlingsmönster 

som är inlärda t ex livsstil och smak. Inom familjen finns en livsstil som förespråkar t ex 

finkultur som balett och det tillhör familjens fritidintresse att tillbringa helgen på operan och 

diskutera om föreställningen med högtuppsatta personer i samhället. Detta leder till att de val 

som individen gör leder till en reproduktion, det vill säga återskapande av makthierarkier. Det 

sociala rummet är skapat av individerna och grupperna, som Bourdieu kallar för agenter. 

Deras position i det sociala rummet präglas av den habitus som agenten har i förhållande till 

den härskande habitus som den gruppen som den enskilda agenten tillhör har. Habitus är ett 

sätt att visa grupptillhörighet och den skapar ett gemensamt sätt att se på sig själv och världen 

omkring sig. 

 Ett annat viktigt begrepp är det symboliska kapitalet som innefattar kulturellt kapital, 

socialt kapital och ekonomiskt kapital. Ett kapital får symboliskt värde när agenterna inom 

samma fält erkänner dess värde. Kulturellt kapital innebär att man använder kultiverat språk, 

har stort intresse för finkulturen och värdesätter utbildningen högt. Socialt kapital avser 

släktband och de kontakter man har och kan använda för att lättare kunna orientera sig i fältet. 

Ekonomiskt kapital innebär att man har materiella tillgångar och kan de spelregler som finns 

inom det ekonomiska fältet.    

 Lindgren (2007) skriver att Bourdieu har en samhälls- och människosyn som är 

konkurrensinriktad. Enligt Bourdieus teori försöker människan sträva efter att konkurrera ut 

de andra och uppnå själv en så gynnsam och statusfylld position som möjligt. Även Webers 
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begrepp livschans är kopplat till konkurrens samt urval och sortering som betyder att individer 

sorteras bort och underordnas i hierarkin, enligt Jönsson (1999). 

 

4.1 Tidigare forskning 

4.1.1 Gymnasieskolan som konkurrensfält 

 

Jag har ingen tidigare forskning med i min uppsats om just meritpoäng eftersom det inte finns 

någon forskning om meritpoäng. Meritpoäng är något helt nytt som infördes hösten 2010. Jag 

kommer ändå relatera till en annan rapport som heter ”Gymnasieskolan som konkurrensfält- 

ett regionalt perspektiv” som tillhör rapporter från forskningsgruppen för utbildnings- och 

kultursociologi skriven av Ingrid Nordqvist och Monica Langerth Zetterman (2004). 

 Rapporten tar upp hur elever orienterar sig i det sociala rummet av olika utbildningar. De 

studerar gymnasieskolan som ett fält. Gymnasieskolan är menat för alla, men skillnaderna 

mellan skolor och program har ökat. Rapporten vill visa samband mellan utbildningar och 

mellan skolor som bibehåller och skapar hierarkier och polaritet både mellan sociala grupper 

och mellan institutioner som gymnasieutbildningar och kommuner. Kommunaliseringen, 

friskolor och antagningssystem har ökat skillnader och en del av undersökningsmaterialet 

bevisar hur föräldrarnas utbildningsnivå och yrke påverkar elevernas val av gymnasiet. 

Familjer har sina strategier för sina barns utbildningsval men även staten och samhället har ett 

syfte med de utbildningar som erbjuds. 

 Analysen visar att utbildningsstrategier är olika i olika sociala grupper. De tyngsta 

programmen som naturvetenskapsprogrammets naturvetenskapliga gren tilltalar de elever som 

har bra studieresultat. De elever tillhör oftast till en högre social klass där ett starkt kulturellt 

kapital är eftertraktat. 

 Enligt skollagen ska alla oavsett kön, geografisk, ekonomisk eller social bakgrund ha lika 

tillgång till utbildning, men enligt rapporten har skillnaderna blivit större mellan olika skolor 

och gymnasieprogram vad gäller studieresultat. 

 

4.1.2 Lika chanser i gymnasiet 

 

Helena Korp (2004) har gjort en studie om betyg, nationella prov och social reproduktion. 

Resultat av avhandlingen tar upp hur olika elevers villkor att nå kursmålen är. Olika skolor 

och program ger eleverna mycket skilda villkor och det resulterar att betygen inte blir 

likvärdiga.  
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Faktorer som påverkar elevernas studieresultat är studiemiljön; mängden av undervisningen i 

kursen, gruppstorleken och elevernas möjlighet för vägledning. Även kamraterna och klimatet 

i klassrummet har betydelse. 

 Studien tar upp synpunkter som hur t ex svenska B nationella provet är utformat. Det 

påpekas att proven gynnar elever med svensk bakgrund, men inte enbart det utan även elever 

från högutbildade hem. Även elevernas sätt att hantera de muntliga uppgifterna kan kopplas 

till elevernas skilda klassbakgrund och habitus, som innebär förhållandet till språket och hur 

det används i offentliga sammanhang. 
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5. Metod 

Den här uppsatsen är en kvalitativ forskning som bygger på intervjuer som redskap. Kvale & 

Brinkmann (2009) beskriver intervjuforskningen som ett hantverk som kan bli konst om den 

utförs väl. Enligt Närvänen (1999) kommer likheten mellan konst och vetenskap bäst fram i 

kvalitativa studier i dess olika faser under den pågående forskningsprocessen. Kreativitet, 

fantasi och intuition är kännetecknande för både konst och vetenskap och hon menar att 

konstnärlighet är nästan nödvändigt för att lyckas med forskningen. Jag försökte ha samma 

känsla under forskningsintervjun som jag hade när jag utövade konst. 

 ”Analysarbetet är i sig ett hantverk och tolkningsarbetet kräver känslighet, 

inlevelseförmåga och fantasi som kan liknas vid konstnärlig verksamhet” (Närvänen 1999, 

s.92). Resultat analyseras med hjälp av hermeneutik som är en tolkningslära som inte försöker 

förklara utan förstå och tolka (Hyldgaard, 2008). ”Hermeneutiker letar alltså efter betydelsen i 

människors uttryck - historiskt, kulturellt och konstnärligt” (ibid:33). 

 Mina informanter gav ibland liknande svar men även olika svar. Jag letade i 

informanternas svar efter gemensamma teman. Sedan grupperade jag svaren efter tema för att 

lättare kunna analysera materialet. Min analys bygger på intervjupersonens åsikter, 

erfarenheter och funderingar kring meritpoäng, makt och mångkulturalitet. Jag har använd 

hermeneutik som metod och har tolkat materialet med hjälp av rapporten (Nordqvist & 

Zetterman, 2004), avhandlingen (Korp, 2006) och Bourdieus teori (Lindgren, 2007).  

 Jag hade inga frågor om modersmål när jag ställde frågorna till mina informanter. Det var 

informanterna själva som ville lyfta fram modersmål upprepade gånger under intervjuerna. 

Det kändes som att jag måste ta upp det för att de ville få sin röst hört. 

 Enligt min tolkning, ansåg mina informanter att interkulturalitet behövs i samhället. Med 

interkulturalitet menar jag öppenhet och tolerans mot varandra, och acceptans för 

människornas olikhet och rätt att vara individer (Lahdenperä, 2004). 

 

5.1 Insamling av data 

5.1.1 Urval 

 

Tre personer valdes för intervjuer för att få fram olika åsikter och för att kunna hantera 

informationen. Det fanns mycket funderingar kring vilka tre intervjupersoner skulle ingå i min 

undersökning.  Första tanken var att intervjua en elev, en förälder och en lärare. Men sedan 

började jag fundera om, och ville hitta intervjupersoner som hade ledande positioner i 
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samhället. Jag kontaktade författaren för boken MVG i allt via mejl. Det skulle ha varit 

intressant att veta vad han tycker om meritpoäng. Han svarade och meddelade att han inte 

hade tid just nu för en intervju, men önskade mig lycka till. Sedan kontaktade jag en chef via 

e-post. Jag förklarade att jag skriver en c-uppsats och föreslog ett intervjutillfälle. Den andra 

informanten som också har en chefposition inom skolområdet, fick jag via den första 

informanten och jag kunde göra en intervju med henne på en gång. Den tredje informanten, 

som har också en chefposition, hade inte tid just då men vi kom överens om en tid för en 

intervju vid ett senare tillfälle följande vecka. Det var lyckat att få tre chefer att ställa upp som 

intervjupersoner i min c-uppsats. 

 Det är mycket viktigt att värna de enskilda individernas integritet när de lämnar 

information. Intervjupersonerna kommer att lämna känsliga uppgifter om sig själva och det är 

min uppgift som forskare att de individer som ingår i undersökningen inte går att identifiera 

(Patel & Davidsson 1994, s.51). Jag kommer att göra mitt yttersta för att värna om mina 

informanters integritet. 

 

5.1.2 Datainsamling: böcker, rapporter, artiklar 

 

Materialinsamling till min undersökning började jag i god tid för att sedan hinna gå genom all 

material innan jag började med intervjuerna. Böcker som berör min undersökning om betyg, 

klass och olika teoretiska perspektiv hittade jag på biblioteket, i bokhandeln och min egen 

bokhylla. Jag samlade på mig en mängd litteratur, men det var omöjligt att hinna läsa allt och 

det skulle ha varit även onödigt att läsa allt från pärm till pärm, så jag letade fram det jag 

eventuellt skulle utnyttja i min uppsats (Ejvegård, 2009). Tidningsartiklar (Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet) hittade jag på nätet. Dokumentärer som visats på tv, som berör min 

undersökning, hittade jag via Södertörns bibliotek/ databaser och e-resurser/ sök databas e-

resurs/ skriv UR Access/ sökresultat UR Access och klicka nr 24/ välj UR Access/ sök 

program meritpoäng/ ”Ger meritpoäng fler språkelever?” och ”Är franska finare än arabiska?” 

(nivå lärarfortbildning)/ sök program privatundersvisning/ ”Privatundervisning” och 

”Efterfrågan på privatundervisning”/ sök program elitskolor/ ”Vad hände med den likvärdiga 

skolan”. 

 Jag försökte hitta uppsatser eller rapporter på nätet om meritpoäng. Jag gick in på 

Södertörns bibliotek/ databaser och e-resurser/ sök DIVA/ sökord meritpoäng, men fick ingen 

träff. Jag gick in på Södertörns bibliotek/ databaser och e-resurser/ studentuppsatser/ uppsök/ 

uppsatser från svenska universitet och högskolor/ libris nationella bibliotekssystemet/ 
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nyckelord meritpoäng. Jag hittade två uppsatser; ”Tyska med elevers ögon” och ”Det verkar 

vara ett bra språk att kunna - elevers attityder till tyskundervisningen i en svensk grundskola 

och en gymnasieskola”. Dessa uppsatser är skrivna mellan 2007 och 2008 när det började 

talas om att införa meritpoäng. De tar upp ordet meritpoäng men skriver ingenting om 

meritpoäng, för att det är något nytt, och där ser jag en kunskapslucka som jag har nu 

möjlighet att fylla med min studie.  

 

5.2 Genomförande 

Jag gick till Södertörns bibliotek och lånade en MP3-spelare för att kunna spela in mina 

intervjuer. Jag ville bekanta mig med spelaren hemma, innan jag skulle ut i verkligheten. Det 

visade sig att vara en bra idé för att MP3-spelaren inte fungerade så smidigt som jag trodde. 

Det kändes otryggt att satsa på den och jag gick tillbaks till biblioteket på följande dag för att 

byta MP3 till en bandspelare istället. Jag ville förberedda mig ordentligt innan intervjuer och 

vara säker på att det tekniska verkligen fungerar. Jag köpte nya batterier, nya kassettband och 

provade att spela in för att vara säker på att den fungerar. Allt kändes bra och tryggt. 

 Enligt Jacobson (2004, s.97) ger kläderna bäraren en möjlighet att signalera om rollen som 

bäraren har, och att kläderna kan hjälpa omvärlden att se vilken grupptillhörighet man har 

eller vilken identitet.  Jag ville göra ett gott intryck på mina informanter och mitt klädval 

skulle bidra till att jag ger ett seriös och pålitligt intryck som intervjuare.  

 Alla mina intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplatser. Två intervjuer gjorde jag på 

en och samma dag, och den tredje efter sex dagar. Enligt Jacobsen (2006) finns det sju olika 

typer av frågor som kan förekomma i en vetenskaplig intervju. Demokratiska frågor syftar till 

att klara ut informantens sociala förhållanden. Frågor som rör beteende får normalt svar med 

en karaktär av beskrivningar. Frågor om åsikter syftar till att ta reda på hur informanten tror 

att verkligheten hänger samman. Frågor om känslor kan också vara användbara. Frågor som 

rör upplevelser ställs när syftet är att ta reda på hur intervjupersonen upplever sin omgivning. 

Sammanfattande frågor har en viktig roll i vetenskapliga intervjuer för att vara säker att 

intervjuaren har tolkat rätt det som sagts, enligt Jacobsen (2006). Jag hade elva färdiga frågor 

som jag ville få svar på. Syftet med mina frågor var att få information från intervjupersonerna 

och att hitta samspelet, som Holme & Solvang (2006) menar är mycket viktigt för att 

intervjun ska bli bra. Under intervjuer gjorde jag även följdfrågor som passade in i 

sammanhanget.  
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Innan själva intervjuerna berättade jag för informanterna om etiska regler som gäller mig som 

forskare. Jag informerade korrekt och tydligt om syftet med undersökningen samt hur 

resultaten kommer att presenteras och användas. Jag meddelade även att eftersom det var 

frivilligt att delta i min undersökning, hade de rätt att avbryta sin medverkan om de så 

önskade (Patel & Tebelius, 1987). Jag lovade att använda materialet bara för min c-uppsats. 

 Bell (2006) tar upp i sin bok, men även Thomsson (2002) framför i sin bok att de flesta 

människor kan känna obehag när de vet att de blir inspelade på band. Jag meddelade mina 

informanter att jag måste använda bandspelare för min egen skull och alla tre samtyckte. 

Varje intervju ska avslutas med tack enligt Ejvegård (2002) och jag avslutade alla intervjuer 

med att tacka intervjupersoner för att de deltog i min undersökning. Det kändes som en 

naturlig avslutning på intervjuer. 

 Första intervjun tog 20 minuter för att vi blev avbrutna på grund av ett telefonsamtal, andra 

intervjun tog 15 minuter och den tredje 20 minuter på grund av ett telefonsamtal som avbröt 

oss mitt i intervjun. Det materialet som jag fick tog sex timmar att transkribera för att jag fick 

lyssna bandet många gånger. Sedan skrev jag rent intervjun och strukturerade materialet. 

 Rodell Olgac (2007, s.86) skriver i sin bok att enligt Kvale (1997, s.174) ska intervjuer 

meningskoncentreras för att intervjupersonernas meningar ska bli mer koncist som underlättar 

för läsaren. Jag har tagit bort alla hm, mm, öö, aa, aha, tankepauser och upprepningar av ord 

för att göra rättvisa för intervjupersonen, men även att underlätta läsaren.  

 

5.3 Forskarrollen 

Jag skrev i min b-uppsats att enligt Andersen & Gamrup (1994, s.40) bör forskare hålla sig 

utanför politiken och inte engagera sig för någon part i samhällskonflikten. Jag har haft dessa 

ord även den här gången i mitt huvud under forskningsprocessen, och tog rollen som den 

neutrala forskaren. 

 Jag försökte ta rollen som den etnografiska intervjuaren som anpassar sig efter sina 

informanter och försökte göra det bästa av situationen. Mitt förhållningssätt till informanter 

var avslappnad men även artig, vänlig och korrekt för att ge intryck som seriös forskare som 

Andersen & Gamrup (1994, s.82) påpekar i sin bok att man ska vara. Jag försökte hålla mig 

tillräckligt distanserat så att intervjupersonerna fritt kunde berätta om sina tankar. Jag kommer 

att göra mitt yttersta för att mina informanter ska behålla sin anonymitet och integritet 

(Kullberg, 2004). Jag uppnådde dessa förenämnda krav under intervjuer. 

 Jag skrev i min b-uppsats att intervjuer, deltagarobservationer och andra kvalitativa 

metoder inte bara är vetenskapliga arbetssätt utan kräver en förmåga att göra rollspel och 
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kunna ta den andres perspektiv. Ett gott leklynne hjälper forskaren att komma vidare i sin 

forskning (Ehn & Löfgren, 2001) och dessa kloka ord hade jag i bakfickan även den här 

gången, när jag gjorde mina intervjuer. 

 

5.4 Metodkritik 

Studien har genomförts via intervjuer. Jag hade färdiga frågor och jag ställde samma frågor 

till samtliga informanter. Eftersom varje intervjutillfälle är unikt, gjorde jag olika följdfrågor 

för olika informanter beroende på vilka svar jag fick eller om det kändes naturligt att fråga lite 

mer vad informanter menar. Jag bytte även ordning på några frågor när jag märkte att 

informanten redan var inne på en fråga som jag hade tänkt ställa senare. Det är också 

anledningen att jag kallar mina intervjufrågor semi-strukturerade. 

”Kravet på validitet innebär att ett forskningsmaterial ska vara relevant för 

problemställningen, både när det gället avgränsning och djup. Kravet på reliabilitet innebär att 

man ska kunna lita på sina data, oavsett forskningsmaterialets art” (Hartman 2003, s.44).  

 Kravet på tillförlitlighet, både validitet och reliabilitet, är uppfyllda enligt min tolkning 

men jag kan inte garantera att om en annan forskare skulle göra samma undersökning att 

samma material skulle ge precis samma svar för att varje intervjutillfälle är unik, enligt min 

mening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

6. Resultat och analys  

Jag har valt att koncentrera mig på tre chefer som arbetar med skolfrågor i Stockholms län. 

Jag vill veta hur de tänker kring meritpoäng och klassroller. Syftet med studien är att få fram 

chefernas tankar om meritpoäng och hur den kan påverka individens livschanser.  

Jag vill få svar på frågor som 

 

 Vilken betydelse har meritpoängen för individen och för samhället; samt sättet de 

värderar olika språkstudier olika? 

 Vilken betydelse har meritpoäng för individens chanser till ett högt slutbetyg? 

 Vilka är vinnare i det nya betygsystemet och vilka är förlorare; hur påverkas olika 

samhällsgrupper? 

 

6.1 Meritpoäng 

 

Informanterna tycker att det är bra med meritpoäng. En av informanterna tycker att det ger 

möjlighet till en fördjupning av ämnet. 

 

- Jag tror att meritpoäng är kanske något bra så att man kan lägga mer vikt på ett visst ämne. Och för att 

få satsa mera just på det ämnet inom den utbildningen. 

 

6.1.1 Modersmål 

 

Det framkommer ett stort missnöje om att man inte får meritpoäng för alla språkstudier utan 

man skiljer på språk och språk, och att de även värderas olika.  

 

- Att man ska ha meritpoäng för moderna språk och inte modersmål,  det tycker jag är lite felaktigt för att 

man skiljer på språk, studier och språkstudier.  

 

Informanten tycker att man skulle kunna göra kunskapskontroller för att garantera att 

modersmålsstudier har en hög standard. 

 

- Jag tror att man skulle kunna få meritpoäng för modersmål men att man har någon typ av kontroll eller 

prov. Det skulle vara ett sätt att garantera kvalificerade studier eftersom man på det här sättet menar att 

man läser extra språk. Man studerar och det gör man när man läser modersmål samt att man studerar på 
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en högre nivå. Moderna språk läser man från början. Modersmålsstudier läser man på en högre nivå alltså 

blir det mycket svårare studier än moderna språkstudier, eftersom man börjar på olika nivåer. 

 

Informanten påpekar att de riktiga språkkunskaperna finns hos modersmålstalare som är 

tvåspråkiga och kan båda kulturerna. 

 

- Man vill få fram duktiga studenter som kan många språk för att landet behöver kunniga människor, och 

även matematiker på hög nivå, men just därför fattar jag inte varför man inte räknar med modersmål för 

att där har man de riktiga språkkunskaperna. Och nästan alla världens språk går att hitta i Sverige. 

Modersmålseleverna är tvåspråkiga och de har båda kulturerna.  

 

Ett kapital får symboliskt värde när agenterna inom samma fält erkänner dess värde. Om man 

skulle få meritpoäng för modersmålet skulle det innebära, enligt Bourdieu, att agenterna har 

erkänt dess värde och modersmålet skulle få ett symbolisk värde som ett kapital (Lindgren, 

2007). 

 

6.1.2 Orättvisor 

 

Informanterna tar upp orättvisor med meritpoäng. De anser att reglerna måste ändras för att 

det ska bli rättvist för alla. Enligt en av informanterna är det rent av diskriminerande att inte få 

meritpoäng för modersmål. 

 

- Spontant när den här nyheten kom tyckte jag att det var bra att man kunde få meritpoäng för språk, som 

spanska, tyska men sen när det visade sig att man inte fick det för modersmål så tyckte jag att det var 

väldigt orättvist. Katastrof. Katastrof. 

 

- Det är diskriminerande att det [modersmål] inte räknas alls. 

 

En av informanterna återkommer med sina åsikter om orättvisor för att man inte får 

meritpoäng för modersmål. 

 

- Jag vill understryka att man måste ändra de reglerna så att man får meritpoäng även för elevernas 

modersmål om man har, låt oss säga, betyg från gymnasiet i modersmål och sen får dom gärna göra 

nationella prov i det så att man kan lita på att det motsvarar betyget med dom kunskaper elever har, men 

den måste till annars är det orättvist. 
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Enligt informanten skulle meritpoäng för modersmål inte gynna modersmålstalare.  

  

 - Meritpoäng för modersmål skulle gynna modersmålstalare, vilket jag inte tror på. 

 

På frågan varför regeringen har infört meritpoäng svarar en informant att det är en möjlighet 

för alla att få meritpoäng för just moderna språk. Det kommer även fram tankar att de som 

inte har fler modersmål från början kan känna sig orättvist behandlade om de som har fler 

modersmål från början skulle få meritpoäng för modersmål. Informanten tycker att det är fel 

sätt att tänka. 

 

- Att man ska få meritpoäng just för moderna språk, de [regering] menar, jag tror att de menar, att alla har 

möjlighet att få meritpoäng. Till skillnad från ett modersmål så uppfattas det möjligtvis som orättvist om 

man inte har flera modersmål från början. Där är tankefelet. 

 

Enligt Bourdieu är ett fält en social arena där människor agerar, medverkar och kämpar om 

olika fördelar (Lindgren, 2007). Människor som har ett annat modersmål än svenska tillhör ett 

fält där de försöker få samma fördelar som den svensktalande som tillhör till den härskande 

habitus.  Habitus är ett sätt att visa grupptillhörighet och den skapar ett gemensamt sätt att se 

på sig själv och världen omkring sig  (Lindgren, 2007). Vi som har svenska som modersmål 

kontra vi som har ett annat modersmål. 

 

6.1.2 Betygshets 

 

Betygshets och meritpoäng är oberoende av varandra enligt informanten. Betygshets kan 

finnas utan meritpoäng. 

 

- Man väljer att ta meritpoäng eller så väljer man inte att ta meritpoäng. De som vill ha bra betyg, de tar 

extra lektioner för meritpoäng, allt är möjligt. De som inte vill, gör inte det eller har inte möjlighet att 

göra det. Betygshets, det kan man ha utan meritpoäng och det finns ju redan i vissa skolor eller i många 

skolor utan att ha meritpoäng. 

 

Ett kapital får symboliskt värde när agenterna inom samma fält erkänner dess värde 

(Lindgren, 2007). De som har förstått att det är viktigt ha få bra betyg lägger mycket värde vid 

det. De elever som tillhör en högre social klass strävar efter bra utbildning och bra betyg 

eftersom det räknas som kulturellt kapital, som är eftertraktat inom fältet. Rapporten tar upp 

att föräldrar har olika utbildningsstrategier för sina barn beroende på vilken social grupp de 
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tillhör (Korp, 2006). De föräldrar som är mer insatta i utbildningssystemet kan göra mer 

medvetna val än de som inte har tillräckligt information om det som krävs.  

 

6.2 Makt och miljö 

6.2.1 Klass 

 

Svar på frågan om man stänger ut arbetarklassen från bättre ställda platser med meritpoäng 

svarar informanten följande. 

  

 - Alla har ju samma chans att försöka att läsa. 

 

En informant anser att det är vanligare i de övre samhällsklasserna att sträva efter bra betyg än 

det är i arbetarklass. 

 

- Jag vet att det finns t ex invandrarfamiljer där man vill att barnen lyckas och där de läser väldigt mycket 

och tycker att det är viktigt att få bra betyg. Men sen är det mer vanligt i överklass eller medelklass än vad 

det är i arbetarklass. Det vet man ju. 

 

En annan informant tar upp familjens brist på ekonomiska tillgångar som orsak att eleven 

måste satsa på skolan för att lyckas i livet. 

 

- De [ungdomar] måste satsa på skolan om dom [familjen] inte har pengar, och inte har andra möjligheter. 

 

Habitus är en individs handlingspositioner eller handlingsmönster som är inlärda t ex livsstil 

och smak (Lindgren, 2007). Inom överklass och medelklass har skolan högre status än i 

arbetarklass. Utbildning är kulturell kapital och dess värde erkänns inom fältet, som leder till 

att de val som individen gör kan leda till en reproduktion av makthierarkier, enligt Bourdieu 

(Lindgren, 2007). En av informanterna tyckte tvärtom; att de som har ekonomiskt kapital inte 

behöver satsa på utbildning, eftersom de redan har materiella tillgångar och kan de spelregler 

som finns inom det ekonomiska fältet.  

 Avhandlingen (Korp, 2006) tar upp hur elevernas klassbakgrund påverkar deras studier. 

Det framkommer att de elever som har högutbildade föräldrar gynnas på t ex svenska B 

provet. De proven är utformade på det sättet att elever från lägre sociala klasser har svårt att 

förstå innehållet. Avhandlingen (Nordqvist & Zetterman, 2004) tar upp hur de elever som har 
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högutbildade föräldrar lyckas bättre i muntliga prover för att de ligger närmast deras språkliga 

kunskaper och de elever vet hur man använder språket i offentliga sammanhang. 

  

6.2.2 Familjen 

 

Informanterna tycker att familjen har en betydelse för hur elever presterar i skolan. Det finns 

attityder inom familjen som bidrar till skolprestation. Kraven från familjen behöver inte 

uttalas eftersom det är underförstått.  

 

- Det vet jag inte, hur mycket de [föräldrar] pressar men attityderna hemifrån påverkar säkert, men barnen 

förstår ju ändå vilka förväntningar familjen har trots att kraven inte är uttalade. 

 

 - Det finns en kultur inom familjen att man ska satsa på studier. 

 

En individs handlingspositioner eller handlingsmönster som är inlärda t ex livsstil och smak 

kallas för habitus (Lindgren, 2007). Individen lär sig från familjen att i den här familjen 

presterar vi i skolan och det är familjens livsstil. Elever som kommer från lågpresterande 

familjer reproducerar sig själv, enligt Bourdieus mening (Lindgren, 2007). 

 

6.2.3 Kunskap 

 

Alla informanter tycker att kunskap är viktigt. De menar att kunskap ger makt och att det ska 

löna sig att skaffa sig kunskap. 

 

 - Ju mera kunskap man har desto mera makt har man, men vi vill ju att eleverna ska ha kunskaper. 

 

 - Eleverna blir mer medvetna om att man måste, att det är viktigt med kunskap och de vill satsa på det. 

 

- Självklart finns det elever som sätter höga mål och satsar redan från grundskolan och vill lära sig och tar 

skolan på allvar. De läser språk på allvar, och då ska det belönas tycker jag, för att det är kunskap de 

skapar. 

 

Kunskap är kulturellt kapital. Enligt rapporten (Nordqvist & Zetterman, 2004) är det de som 

tillhör högre klass som värderar högst utbildning som ger status. 
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6.2.4 Konkurrens  

 

Enligt informanten ställer samhället större krav på människan och individen måste prestera 

mer för att bli eftertraktad och klara sig i samhället. 

- Jag tror att det blir så att man måste prestera mer och mer. Man måste vara flexibel och satsa på olika 

saker alltså.  Mina kunskaper är efterfrågade nu i den här branschen men senare blir det en förändring i 

samhället, och då blir det andra kunskaper som blir mer eftertraktade och då måste man satsa på att ha 

flera utbildningar. Det tror jag. 

 

Bourdieu har en samhälls- och människosyn som är konkurrensinriktad. Enligt Bourdieus 

teori (Lindgren, 2007) försöker människan sträva efter att konkurrera ut de andra och uppnå 

själv en så gynnsam och statusfylld position som möjligt. 

 

6.2.5 Privatundervisning 

 

Alla informanter tycker att det är bra om det finns möjlighet till privatundervisning.  

 

- Bekostar de det själva är det jättebra. Vem kan skadas av att läsa mer och kunna mer? 

Privatundersvisning, självklart! 

  - Ja, det är väl också bara om man nu vill satsa och betala så. Det kan inte vara förbjudet. 

I skolan kan man ju satsa genom att plugga mycket, men det kanske inte räcker så att man vill ha lite 

förstärkning från den privata sidan osv.  så det kan inte vara något fel. 

 

Det kommer även fram att det krävs pengar för att ta privatlektioner men informanten tycker 

att det är lika naturligt att betala för privatlektioner som för idrottsintressen. 

 

- Men om man tar privatlektioner betyder det att man måste ha pengar för att ta privatlektioner. Det är 

också så med intressen, om man har idrottsintressen så är det föräldrarna som betalar alla föreningar eller 

ishockey, alltså material och skor och själva utrustningen. Det är alltid ditt eget intresse förknippat med 

intressen. 

 

Enlig rapporten (Nordqvist & Zetterman, 2004) har olika familjer olika utbildningsstrategier 

beroende på vilken klasstillhörighet de har. De bättre ställda familjerna är villiga att satsa på 

skolan för att en bra utbildning ger bra status och är ett exempel på kampen om fördelar inom 

fältet som Bourdieu tog upp i sin teori (Lindgren, 2007).  
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6.2.6 Elit 

 

Åsikter om elitskolor går lite isär beroende på hur man själv uppfattar elitskolan. En 

informant tycker att alla inte är lika och ska inte dras över en kam.  

 

- Man kan inte bara dra alla över en kam. 

 

En annan menar att man ska försöka behålla likvärdigheten så att alla får samma 

undervisning. 

 

- Det beror mycket på vad man menar med elitskolor. Jag tycker att man ska försöka behålla 

likvärdigheten, så att alla elever får samma undervisning oavsett vad de kan eller vilken nivå de ligger på. 

Det finns duktiga elever och det finns andra som behöver lite mer hjälp i vissa ämnen. Men jag tycker att i 

så fall kan man läsa det på sidan om, om man vill satsa just på någonting som man är duktig på. Men i 

den offentliga skolan? 

 

Det finns en positiv inställning till elitskolor som kan bidra till att Sverige blir ett 

framgångsrikt land. 

 

- Det finns elitskolor i de länderna, i Sydkorea läste jag igår om, säkert i Japan också. Om man nu vill att 

Sverige ska bli ett framgångsrikt land, så varför inte några sådana elitskolor. 

 

En informant tycker att nivån på elitskolor ska vara hög så att det verkligen är bara eliten som 

har tillgång till dem. 

 

- Jag tycker att om det nu är elitskolor då ska det vara riktig elit. Att det inte blir så att alla som har MVG 

kan komma in utan det ska vara hög nivå på de rörda. 

 

En annan informant betonar att det ska finnas allas slags elitskolor som uppmuntrar olika 

slags eget intressen. 

 

- Jag tycker det är helt okey med elitskolor. Jag tycker det är bra att man uppmuntrar olika intressen. 

Elitskolor betyder inte att man inte går i vanlig skola också. Man har andra kärnämnen i undervisningen. 

Elitskola är en tillgång och det ska vara alla slags elitskolor. Man ska även ha matte, musik och inte bara 

idrott som liksom har varit prioriterat. Jag tycker det är bra med elitskolor. 
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När agenterna inom samma fält erkänner t ex elitskolor får det ett symbolisk värde (Lindgren, 

2007). De val, skolval till elitskolor, kan leda till att en viss grupp reproducerar sig själv och 

behåller makthierarkier.  

 

6.3 Individen och det mångkulturella samhället 

6.3.1 Vinnare 

 

Informanterna menar att i ett mångkulturellt samhälle tillhör de ambitiösa och motiverade 

vinnarlaget. De som satsar på skolan och är fokuserade har chans att lyckas.  

  

- De mest ambitiösa elever som är motiverade.  

- Det är alltid dom, tycker jag alltså, det är dom som är fokuserade på att skolan är viktig. 

 

Men även elevens bakgrund och begåvning har betydelse. 

 

- De ambitiösa. De som orkar satsa på skolan, och inte minst flickor som är ambitiösa, och sen bakgrund 

påverkar tror jag. 

  

- De som har språkhuvud t ex och vill satsa på skolan och läsa liksom, har bättre chans och lyckas. Och 

det är bra. 

 

Enligt Bourdieus teori (Lindgren, 2007) försöker människan sträva efter att konkurrera ut de 

andra och uppnå själv en så gynnsam och statusfylld position som möjligt. Informanterna 

säger att de som har talang och är driftiga kommer att lyckas men enligt rapporten (Nordqvist 

& Zetterman, 2004) är det mer vanligt att föräldrarnas utbildningsbakgrund har en stor 

betydelse hur man värdesätter skolämnena. 

 

6.3.2 Samhälle 

 

Alla informanter är överens om att det mångkulturella Sverige är framtiden. 

 

- Mångkulturella Sverige, det kommer att berika vårt samhälle om vi tar vara på det. Om vi slutar tänka 

på det som en belastning och istället se det som en tillgång.  

 

- Integrationspolitiken måste förändras så att man ska kunna dra nytta av mångfalden. Man blir starkare 

som svensk nation om man tar till sig mångfalden. Det betyder inte att det svenska försvinner. Tvärtom 

blir den stark! 
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- Man vill på något sätt öppna mångfallet i samhället. Jag tror att det är ett sätt politiskt riktigt öppna 

mångfallen.  

 

Det kommer kritik om att språkkravet är för stort. Det har tagit över och individens andra 

prestationer som kan bidra till samhället har glömts bort. Informanten frågar efter större 

öppenhet i samhället mot människor som pratar med brytning. 

 

- Det är stora krav på språket. Man ska prata brytningsfritt. Man ska tala grammatisk korrekt. Det är 

sådana saker som är viktiga just nu, men kanske med tiden då kommer det att vara annorlunda. Det ska 

finnas en större öppenhet. Det ska inte vara bara språket utan hur jag presterar också och vad kan jag 

bidra med. 

 

Enligt Bourdieu (Lindgren, 2007) finns det kodade och specifika regler i det sociala rummet. 

En av informanterna ropar efter tolerans mot människor som har brytning. Jag drar paralleller 

mellan språk med brytning och de koder och specifika regler som finns i samhället att man 

ska prata flytande svenska utan brytning. De som har brytning har inte riktigt samma status 

som de som pratar utan brytning.  
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7. Diskussion och slutsats 

Jag blev positivt överraskad för att alla informanter tyckte att det mångkulturella Sverige är 

framtiden och att människor med annan etnisk bakgrund berikar samhället. Lorentz & 

Bergstedt (2006) hänvisar i sin bok till fransmannen och sociologen Alain Touraine som har 

kommit fram till att ”det viktigaste i utbildningen är interkulturell kommunikation och att det 

handlar inte om att förvånas över olikheterna mellan individerna med olika kulturell 

bakgrund, utan om att kunna urskilja likheterna och skillnaderna mellan de tolkningar som 

personer från olika kulturer gör av samma dokument eller av samma händelser” (ibid:112). 

Det syntes mellan raderna att mina informanter önskade interkulturalitet i samhället.  

 Bourdieus teorier är användbara och det är mycket som stämmer enligt mig. Det kan ändå 

kännas att det finns en viss tveksamhet om hans teorier passar in i alla samhällen. Sverige har 

varit känt som förespråkare för folkhemmet där alla människor, oavsett bakgrund, har haft 

samma värde. Det kan vara svårt att förstå hans kategorisering av människor för en person 

som inte erkänner klassklyftor och som tror på allas lika värde. Jag kommer att diskutera om 

materialet, som jag har presenterat ovan, i samma ordning som i analysdelen för att läsaren 

kan lättare följa texten. 

 

7.1 Meritpoäng 

Informanterna lyfte fram modersmål och dess värde. Att man inte får meritpoäng för 

modersmål känns orättvist, enligt informanterna, eftersom elever läser ett extra språk som 

borde uppmärksammas. Det krävs studier efter skolan som är kunskapsrelaterade och staten 

vill ju ha duktiga högpresterande elever, då skulle det vara mer än rättvist att ge meritpoäng 

även för modersmålsstudier som mina informanter påpekade. Det framkom i undersökningen 

tankar om de enspråkiga som inte skulle få möjlighet till meritpoäng för att de saknar ett 

ytterligare språk i hemmet än den svenska och de kan känna sig missgynnade. Å andra sidan 

det finns också privata språkkurser som barn kan delta i sin fritid, och sedan välja läsa det 

språk som intresserar. Goldstein-Kyaga & Borgström (2009) skriver om människor som bara 

har ett modersmål medan andra är flerspråkiga. För en del har språket ingen betydelse medan 

andra förknippar språket med känslor och identitet. De menar att kunskaper i flera språk och 

förmågan att kodväxla leder till utvecklandet av olika typer av tredje identitet. Enligt min 

tolkning de menar att flerspråkiga människor inte är förknippat med problem utan de är en 

tillgång. 
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Det framkom tydligt att de flerspråkiga med högre utbildning tillhör vinnare enligt 

informanterna. Och de som inte har högre utbildning eller inte är villiga att vidareutbilda sig 

kommer att ha det svårare i framtiden.  Detta syns redan idag på arbetsmarknaden. 

Arbetsgivaren vill ha utbildade och språkkunniga medarbetare och detta leder till ökat 

konkurrens om arbetet. 

 Jag vill lyfta fram det positiva med meritpoäng, som mina informanter tog upp, nämligen 

att enligt de nya reglerna från regeringskansliet gynnas de duktiga som har satsat fullt ut redan 

på gymnasiet. Elever får bekräftelse att det var värt att satsa på svårare kurser som matematik 

och språk. Det gynnar dem i konkurrensen till högre studier. Förut kunde man taktikläsa på ett 

annat sätt, nämligen välja lättare kurser för att få högre betygsnitt. Det var också lättare att 

höja betygen eller läsa nya kurser i komvux om det krävdes för den sökta utbildningen, men 

med de nya antagningsreglerna kommer komvuxelever att minska. 

 Jag tog upp i inledning att även om eleven presterar på topp och skulle få 20,0 i slutbetyg 

är det inga garantier längre att få plats på de populäraste utbildningarna för att nu finns 

möjlighet att prestera ännu mer med hjälp av meritpoäng. Då uteslutas de som inte har skaffat 

sig meritpoäng. 

 

7.2 Makt och miljö 

Kunskap ger makt och det kommer upp i mina tankar om det är meningen att all kunskap ska 

ge makt? Utbildning räknas som kulturellt kapital enligt Bourdieu, och det kommer att bli 

ännu viktigare i framtiden att äga kulturellt kapital, enligt informanterna. En av informanterna 

sade att var och en kan välja själv om de vill satsa på meritpoäng eller inte men jag ställer mig 

tveksamt till det. Vi lever i Sverige där gymnasieutbildning är gratis och enligt skollagen ska 

alla oavsett bakgrund ha möjlighet till utbildning. Rapporten tar upp att det finns skillnader 

mellan skolor, som resulterar att elever får inte en likvärdig utbildning. De resursstarka 

familjerna kan välja mellan skolor och hjälpa sina barn att lyckas med gymnasieutbildning, 

som är nyckeln till att fortsätta studier på högre nivå. Meritpoäng kan leda till ökade 

klasskillnader för att eleven måste ha föräldrar som vet hur systemet fungerar. Engagerande 

och kunniga föräldrar kan hjälpa sina barn att välja rätt redan från mellanstadiet.  

 Alla gymnasieskolor har inte kurser som ger meritpoäng, och för att kunna komma in på 

ett bra gymnasium måste eleven ha presterat på topp redan i grundskolan, och läst de rätta 

kurserna t ex extra språk för att kunna fortsätta läsa det på gymnasiet och få meritpoäng. Det 

krävs kunnande från föräldrar men även ekonomiska möjligheter att kunna erbjuda sina barn 
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möjlighet till högre studier som leder till ledande positioner i samhället. Det kan vara svårt för 

elever från mindre resursstarka familjer att välja en gynnande skolgång.  

 Privatundervisning är ett bra stöd, om det behövs, för den enskilde eleven enligt 

informanterna. Men privatundervisningen är ett dyrt alternativ att nå resultat i skolan, och 

deltagare kommer att begränsas efter ekonomiska tillgångar.   

 Elitskolor låter bra och rättvist mot de som är superduktiga. Men med lite eftertanke 

känns det som att elitskolor skulle stänga ut de elever som inte har bakgrund i de mest 

gynnade familjerna. För att det krävs kulturell kapital för att nå elitnivå eller att man lyckas få 

sponsorer. Frågan är då hur skulle man kunna ta vara på alla barn som är superduktiga oavsett 

social bakgrund? 

 

7.3 Individen och det mångkulturella samhället 

De nya reglerna kan gynna de studiemotiverade elever från resursstarka familjer, vilket 

nödvändigtvis inte behöver vara fel, men de som inte är studiemotiverade eller inte har 

familjen bakom sig kan komma att stängas av från högre utbildningar. Om eleven inte lyckas i 

skolan på en gång, blir det svårt att rätta till det i efterhand för att de nya reglerna delar upp 

sökande i olika urvalsgrupper. De som lyckas i gymnasiet får företräde och de som misslyckas 

kan hamna ut ur spelet. Detta leder till reproduktion av klass och makthierarkier som i sin tur 

resulterar i ännu djupare klassklyftor. Interkulturalitet mellan människor skulle minska och 

missförståelse mellan klass resultera i konflikter. 

 Det har aldrig varit lätt att göra klassresa för att det krävs mycket styrka från individen som 

försöker göra det. Motståndet kommer från den egna klassen, men även från den klassen 

individen försöker få tillgång till. Det kan vara så att det kommer att bli ännu svårare i 

framtiden. Kan det bli rent av omöjligt att göra klassresa för individen som så önskar? En av 

informanterna sade att de som är ambitiösa och orkar satsa på skolan, speciellt flickor, 

kommer att tillhöra vinnarlaget. Jag skrev i inledning att Sjögren skriver i sin rapport (2010:8) 

att under sjuttiotalet avskaffades betyg i grundskolan för låg- och mellanstadiet. 

Konsekvenserna var att flickor hade svårare att klara sig till högre studier och speciellt flickor 

med lågutbildade föräldrar. Även pojkar med lågutbildade föräldrar missgynnades när 

betygen avskaffades. Däremot för söner med högutbildade föräldrar var det en fördel. De 

flesta fortsatte till högskolestudier och fick högre löner som vuxna. Enligt rapporten tillhörde 

sistnämnda grupp vinnarlaget men enligt informanten är det nu flickor som presterar bäst. Det 

kan resultera i att flickor kommer att ha de bäst betalda arbetena och makten i samhället i 

framtiden. Men frågan är, gäller det alla flickor eller bara flickor med högutbildade föräldrar? 
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Samhället kommer att blir ännu mer uppdelat efter social bakgrund. De duktiga, oavsett etnisk 

bakgrund, kommer att tillhöra vinnarlaget enligt informanterna. Samhället vill ha duktiga 

elever som presterar och konkurrerar, men frågan är om det kan bli för mycket konkurrens? 

Mycket press och stress kan vara livsfarligt, och om elever pressas för mycket kan samhället 

förlora de istället. Målet är att eleverna ska bli framtidens skattebetalare, och så länge som 

möjligt. Istället kan det i värsta fall bli så att de duktiga individerna går under redan vid 20 års 

ålder. Frågan är om all prestation och konkurrens skapar elever som börjar likna monster utan 

empati? Vad har samhället vunnit då med sina duktiga presterande elever? 

 Alla kommer att vinna om vi människor presterar och levererar, men behåller sunt förnuft 

under resans gång så att det inte blir skadligt för individen eller samhället. Det krävs mer 

interkulturalitet i samhället så att alla kan må bra. Med interkulturalitet menar jag öppenhet 

och tolerans mot varandra, och acceptans för människornas olikheter och rätt att vara 

individer (Lahdenperä, 2004). 

 

7.4 Slutsats  

Enligt min undersökning olika språkstudier värderas olika som leder till djupare orättvisor i 

samhället. Individens chanser att få högt slutbetyg är relaterat till social klasstillhörighet. De 

svagare eleverna eller de som kommer från mindre resursstarka familjer kommer att välja bort 

meritpoäng. Starka individer samt ambitiösa elever från resursstarka familjer tillhör 

vinnarlaget. Klasskillnader kommer att öka och kommer att bli svårare att göra klassresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

8. Förslag för fortsatt forskning 

Meningen med min uppsats var att väcka intresse för meritpoäng och ge inspiration till 

fortsatt forskning. 

 Det skulle vara intressant att veta hur meritpoäng har ändrat elevernas val av ämnen på 

gymnasiet, och om införandet av meritpoäng har gett fler språkelever. Det skulle även vara 

intressant att veta om modersmål kan ge meritpoäng i framtiden och hur det skulle påverka 

elevernas intresse för modersmål. Skulle intresset för modersmål öka och ge mer status i 

framtiden?  
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