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Abstract

The purpose of this study is to research what preconceptions students have about grades, and 

how these preconceptions may affect their identity today and for the future. The aim is to 

convey the perspective of students in the debate about grades, clarify students’ preconceptions 

about grades and also as a general contribution about school. Of what importance do they 

think that grades are for the future? To what degree do students assume that teachers and their 

own families view of them is affected by the student’s grade? How are the students 

themselves affected by grades? The quantitative method was used, where students from three 

schools in Stockholm through a poll could convey their preconceptions about grades, which 

could possibly answer these questions. The results were analyzed from a social constructionist 

point of view on identity. Students think that grades are of a high level of importance for their 

future, for their professional career in particular, but also for their social security and personal 

happiness. Students are motivated by grades, their self esteem is strengthened by grades, but 

they also feel bad when the grades do not live up to their expectations. Students think that 

teachers’ view of them is affected by grades to a relatively high degree, as well as they think 

that their own families view of them is affected. It is indicated that an individual’s identity is 

affected by how they view themselves as students, which can be influenced by grades. This 

can have consequences in other areas in life, today and in the future.

Key words: identity, grades, school
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Inledning  
I vårt samhälle kategoriseras och värderas individer av sina medmänniskor utifrån olika 

kriterier och kategorier. Detta görs både medvetet och omedvetet, från vaggan till graven och 

vidare så länge efterlevande minns en efter döden. Nedan följer olika kategorier utifrån vilka 

individer i samhället kan värderas och dömas.

Den första tiden i livet bedöms man bland andra av läkare, föräldrar och förskolepersonal 

utifrån till exempel kön och genus: ’Vilken söt och duktig flicka, du är så snäll!’, eller ’Vilken 

busig kille!’. Den vanliga uppdelningen av kön som två absoluta, homogena kategorier 

ifrågasätts i en mängd forskning.1 Genom begreppet genus ser man den sociala och kulturella 

konstrueringen av kön, skapad av kategorisering av människor genom olika symbolsystem, 

som till exempel språk, idéer, föreställningar, normer och värderingar.2 I ett samhälle finns 

olika krav och förväntningar på en människa beroende av kön och genus. Man kan se genus 

som ett relationellt begrepp, alltså kvinnor och kvinnligt i relation till män och manligt. Dessa 

föreställningar om genus internaliseras omedvetet av flickor och pojkar tidigt. 

Språk- och motorikutveckling bedöms tidigt av läkare. Barnet bör vid en viss ålder kunna ett 

antal ord och färdigheter, såsom att kunna gå eller att stapla klossar på varandra. Utifrån vissa 

kriterier bedöms barnen av läkare, och värderas som duktiga eller mindre duktiga i 

utvecklingen av föräldrar och omgivning. 

Ungdomar kategoriseras och värderas i skolan av lärare och kamrater, både medvetet och 

omedvetet utifrån bland annat kön och genus. Etnicitet är ett annat kategoriseringsverktyg. 

Visserligen bör det finnas en medvetenhet om att svenska och internationella studier visar att 

förutsättningarna för hur väl elever med utländsk bakgrund lyckas med sina studier, är sämre 

än för elever med svenska föräldrar.3 Dock bör pedagogen ej kapitulera inför detta, snarare 

har man ett särskilt ansvar enligt läroplanen för dem som har svårigheter att nå målen i skolan, 

oavsett bakomliggande faktorer.4 Maktlösheten i kapitulationen kan kan påverka eleverna 

negativt. Medvetenhet om dessa svårigheter kan dock verka utvecklande på verksamheten. 

                                                
1 Engström 2008, s. 10
2 Engström 2008, s. 33
3 http://siris.skolverket.se/pls/portal/ris.get_image?pin_dok_namn=jmftidgy
4 Lpo 1994, s. 4
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Det kan till exempel motivera till nya arbetssätt och förhållningssätt, till exempel ett 

interkulturellt, grundat i ny forskning.

I vuxenlivet bedöms man utifrån till exempel kön, social status, arbete, lön och adress. I 

ålderdomen döms man bland annat utifrån vad man tidigare gjort i livet, då många äldre lever 

på statusen och de sociala markörer de tjänat ihop tidigare i livet. Dock osynliggörs äldre 

generellt i det svenska samhället, som om deras bäst före datum har gått ut. En medvetenhet 

om att man bedöms av människor i ens omgivning, kan tydliggöra att det kan handla om 

värdeladdade kategoriseringar. 

Betyg kan ses som ett kategoriseringsverktyg. Det är elevers kunskaper som ska värderas. 

Men betygen kan uppfattas som att det i själva verket är elever som individer som värderas, 

om de inte har möjlighet att skilja mellan sina betyg och sig själva som individer. En 

ytterligare dimension är att förutom att det är kunskaperna som betygsätts, kan man anse att 

också en individs förmåga och begåvning betygsätts indirekt. Genom tiderna har barn och 

ungdomar vuxit in i en viss social och historisk kontext. Det sker en ständig växelverkan av 

förväntningar, kategoriseringar och värderingar. Vad är rätt och vad är fel? Vad är 

eftersträvansvärt och vad är avskyvärt? Människor reagerar på andra utifrån antaganden och 

stereotypa bilder om vissa individer, vissa grupper. Dessa sociala förväntningar kan 

säkerligen påverka hur de individerna i sin tur ser på sig själva. 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka föreställningar elever har om betygen, och om 

de kan påverka deras identitet idag och i framtiden. Avsikten är att föra fram elevperspektivet 

i debatten om betyg, tydliggöra elevers föreställningar om betyg och som ett allmänt inlägg 

om skolan.

Frågeställningar

1. Till vilken grad tror elever att lärares och den egna familjens syn på dem påverkas 

av vilket betyg de har?

a. Till vilken grad tror elever att deras betyg påverkar lärares syn av dem?
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b. Till vilken grad tror elever att deras betyg påverkar den egna familjens syn 

av dem?

2. Till vilken grad påverkas elever själva av sina betyg?

a. Stärks elevers självförtroende av sina betyg?

b. Till vilken grad blir elever motiverade av betyg?

c. Till vilken grad mår elever dåligt om betygen inte motsvarar deras 

förväntningar?

3. Finns det någon skillnad i synen på betyg mellan unga män och unga kvinnor?

4. Finns det något samband mellan synen på betyg och elevens egna betyg?

5. Finns det någon skillnad i elevers syn på betyg mellan de undersökta 

programmen?

6. Finns det något särskilt samband mellan föreställningar om betyg och om eleverna 

är nöjda eller inte med sina betyg?

7. Finns det någon skillnad i föreställningar om betyg mellan de undersökta 

skolorna?

8. Hur viktiga tror elever att betygen är för deras framtida liv?

a. Hur viktiga tror eleverna att betygen är för framgång i deras framtida 

yrkesliv?

b. Hur viktiga tror eleverna att betygen är för deras framtida sociala trygghet?

c. Hur viktiga tror eleverna att betygen är för deras framtida personliga lycka?

Bakgrund
Vad mäter betyg? I läroplanen står det ”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har 

uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock.”5 Ur 

kontrollsynpunkt är det av intresse att veta betygens prognosvärde. Finns det ett samband 

mellan tilldelat betyg i skolan och prestationer senare i livet?6 Detta har jag och andra 

lärarstudenter emellanåt diskuterat på Södertörns högskola. Vi har gjort tillbakablickar till vår 

egen skoltid och återgett berättelser där lärare och ibland föräldrar haft ett förhållningssätt till 

betyg som om det var en fråga om liv och död. Vissa av oss påverkades starkt av detta sätt att 

se på betyg, och gjorde det till vårt eget. Det har också funnits lärare som bekräftat oss som 

                                                
5 Lpo 1994, s. 16
6 Jansdotter Samuelsson & Nordgren 2008, s. 149
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individer, oavsett betyg, och påpekat att vi inte ska tro att betygen är den enda plattformen 

våra framtida livschanser kommer att ta avstamp ifrån. På liknande sätt har vi som 

lärarstudenter och framtida pedagoger makten att påverka våra elever. 

På Lärarutbildningen med interkulturell profil vid Södertörns Högskola har vi under flera år 

ägnat många timmar till att medvetandegöra en oändlig mängd kategorier man som individ 

använder sig av i vardagen att klassificera sina medmänniskor med, medvetet och omedvetet. 

Till exempel klass, kön och genus, etnicitet, ålder, kultur, språk, kläder, med mera. Dessa 

kategorier fungerar som ett filter då vi beskådar, analyserar och värderar vår omvärld och våra 

medmänniskor. Denna värdering resulterar i förutfattade meningar om individer och grupper. 

En process att medvetandegöra kategoriseringen av omgivningen, syftar till att öka förståelsen 

människor emellan, och synliggöra vilken makt användningen av dessa kategorier har. 

Ett kategoriseringsverktyg som borde ha problematiserats mer, är skolbetyg. Jag har valt att 

lyfta fram elevperspektivet i mitt arbete av fler anledningar. I första hand då detta perspektiv 

oftast saknas i debatten om betyg. I andra hand då det främst är eleverna som individer som 

berörs av betygen som maktmedel och dess konsekvenser, i och med att betygen står i deras 

namn som ett mått på deras kunskap. I tredje hand som ett allmänt inlägg om skolan från ett 

elevperspektiv. Vilka föreställningar om betyg har skolungdomar? Svar på denna fråga kan 

vara av intresse för föräldrar, pedagoger och andra berörda parter i skolungdomars 

omgivning.

Betyg

Betyg, som ett kategoriseringsverktyg är en del av grundskolans senare år och gymnasiet. 

Under 1900-talet har vi haft tre olika betygssystem i Sverige: det absoluta, det relativa, och 

det mål- och kunskapsbaserade betygssystem som gäller än idag. 

Det absoluta betygssystemet

Ända till mitten på 1960-talet användes detta system som byggde på en kunskapssyn där 

kunskapen var absolut och skulle föras över till eleven. Betygen var indelade i sjugradig 

skala:
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Under denna tid fanns ej kunskapskrav till motsvarande betygskriterier, läraren hade fria 

händer att sätta betyg efter eget tycke. Men i och med att detta var ett urvalsinstrument till 

högre utbildning, uppkom kritik mot att betygen ej var likvärdiga, på så viss växte nästa 

system fram. Dessutom sattes betyg i uppförande och ordning, respektive uppförande och flit, 

beroende av om man gick i folkskola respektive realskola.8

Det relativa betygssystemet

Det relativa betygssystemet var ett system där elever betygsattes i förhållande till andra 

elever. Detta system gällde mellan 1960-talet och mitten av 1990-talet. Betyg sattes efter en 

femgradig skala där fem var bäst, och skulle fördelas efter att en viss procent av eleverna 

skulle representeras i varje betygssteg.

9

Kritiker till detta system påpekade att det inte var likvärdigt, då samma kunskaper kunde 

betygsättas olika från en klass till en annan. Betygen sa inget om elevens faktiska kunskaper, 

utan endast i relation till andra elever. Dessutom betygsatte lärare ofta efter procentsatserna i 

en klass, trots att den matematiska teorin om normalfördelning som detta system byggde på 

gjordes för att rangordna alla i landet systematiskt, i till exempel årskurs 8.10 De nationella 

proven växte fram som ett svar på mycket av kritiken vad gäller bristen på likvärdighet i detta 

system och de kom att ersätta de så kallade centralproven, som skulle styra betygsättningen, 

så att betygen skulle vara jämnt fördelade i riket.11

                                                
7 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338
8 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338
9 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338
10 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338
11 Korp 2006, s. 60-61

A Berömlig

a Med utmärkt beröm godkänd

AB Med beröm godkänd

Ba Icke utan beröm godkänd

B Godkänd

BC Icke fullt godkänd

C Underkänd

Betyg 1 2 3 4 5

Procent 7 24 38 24 7
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Det mål- och kunskapsrelaterade systemet

Det mål- och kunskapsrelaterade systemet gäller sedan mitten av 1990-talet. I det här 

bedömningssystemet betygsätts elever efter hur väl deras kunskaper svarar mot olika 

betygskvaliteter i form av olika kriterier och mål. För varje betyg finns det betygskriterier som 

beskriver kunskapskvalitéer.12 Betyget icke godkänt ’IG’ får en elev om den inte uppfyller 

betygskriterierna för godkänt.  

Mycket väl godkänt (MVG)

Väl godkänt (VG)

Godkänt (G)

Icke Godkänt (IG)

Samtidigt som detta system, decentraliserades och kommunaliserades skolan. Staten skall nu 

endast sätta upp ramar för verksamheten, genom skollag, läroplan och kursplan, men det är 

varje kommun som ska fylla målen med innehåll. Lärarna ska genom lokala styrdokument 

konkretisera och specificera målen i undervisningen.13

Detta betygsystems utformning har debatterats flitigt vad gäller utformning och existens. När 

det kommer till utformningen, diskuteras till exempel kursplanernas begrepp, hur 

genomtänkta är de? Vad är skillnaden mellan ’kunna utföra’ och ’behärska’, mellan att ’ha 

kännedom om’ och ’ha kunskaper om’?14 Betygsättning är en central del i pedagogers arbete, 

och därför bör det finnas en ständig diskussion om betygens jämförbarhet, men också om 

utrymme för bedömningar och tolkningar. På senare år har staten ökat sitt inflytande genom 

ökad inspektion, simplifierade beskrivningar av mål och nationella proven.15 De nationella 

proven syftar i första hand till att öka likvärdigheten i utbildningen och betygsättningen. I 

andra hand till att fungera som underlag i betygsättningen och information till eleven om var 

den är i relation till mål och kriterier. I tredje hand som kvalitetssäkring av skolan som 

system, på antingen program-, skol- eller riksnivå.16

                                                
12 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338
13 Jansdotter Samuelsson & Nordgren 2008, s. 29-30
14 Jansdotter Samuelsson & Nordgren 2008, s. 75
15 Jansdotter Samuelsson & Nordgren 2008, s. 31
16 Korp 2006, s. 61
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En annan politiskt färgad debatt är betygens existens. Vänsterpartiet vill inte ha graderade 

betyg, utan endast betyg på genomförd utbildning då man uppnått kunskapsmålen. Man vill 

lägga stor vikt vid utvecklingssamtal, eleven ska sättas i centrum genom nya, bättre metoder, 

och till högre utbildning bör man anpassa urvalsmetoderna efter utbildning, genom att till 

exempel göra intervjuer.17 Socialdemokraterna skriver på sin hemsida att det inte finns ett 

perfekt betygssystem, och att betyg bara mäter en viss kunskap, på grund av detta vill de se 

andra verktyg; de diskuterar vikten av utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner 

för elever.18 Moderaterna anser att betyg är det bästa utvärderings- och kontroll system som 

finns för att se att elever har fått den kunskap de har rätt till, dessutom vill de ha fler 

betygssteg än idag, och ge betyg tidigare.19 Folkpartiet vill i likhet med Moderaterna ha fler 

betygssteg, ge betyg från årskurs sex, och lägger stor vikt vid att elever som halkar efter måste 

få stöd tidigt, betyg och nationella prov är verktyg som kan vara goda indikatorer för detta 

ändamål.20 Dessa är några ståndspunkter i urval från fyra partier i den ständigt pågående 

betygsdebatten. 

I november 2008 överlämnades en proposition till riksdagen av det borgerliga blocket där det 

föreslås att en ny sexgradig betygsskala ska införas från årskurs 6. Bokstäverna A till E för 

godkända resultat, och F är icke-godkänt, om det saknas underlag på grund av omfattande 

skolk, får eleven ett endast ett streck. I detta förslag poängteras kopplingen till den europeiska 

sjugradiga ECTS skalan, som är ett försök till en standard inom EU. Det starkaste skälet till 

detta betygssystems införande uppges dock vara att fler steg ger fler och tydligare signaler om 

uppnådda resultat och mål, man vill alltså öka betygens informationsfunktion till framförallt 

elever och vårdnadshavare.21

En slutsats man skulle kunna dra utifrån denna korta historiska presentation och analys av de 

tre senaste betygssystem som funnits i Sverige är att det inte finns ett perfekt, felfritt system. 

                                                
17 http://www.vansterpartiet.se/content/view/124/277/
18 http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/Facket/Socialdemokraterna/Var-politik-
A-till-O/Utbildning/Betyg/
19 http://www.moderat.se/web/8632d1c2-1024-4a52-b9c4-a48010d3371d_2_2_1_1.aspx
20 http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____1324.aspx
21 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&dok_id=GW0366
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Skolans mål och uppdrag utifrån läroplanen

I dagens betygssystem bedöms kunskap, efter hur väl eleven uppfyller de mål som ställts för 

undervisningen. Kunskaperna betygsätts, men indirekt betygsätts också en individs begåvning 

och förmåga. 

Skolan har enligt styrdokumenten till uppgift att dels undervisa, vilket har att göra med den 

intellektuella aspekten, en kommunikation av kunskaper och färdigheter. Dels har skolan som 

uppdrag och mål enligt styrdokumenten att jobba mot det som har att göra med den 

känslomässiga utvecklingen och en kommunikation av normer och värderingar, båda dessa 

aspekter kan anses påverka elevers identitet.22 En stor skillnad är att det senare inte betygsätts. 

Visserligen kan dessa två aspekter växelverka, till exempel att eleven utifrån filosofi och 

historia, som många får en inblick i först i skolan, får en plattform att möjligen att 

problematisera, argumentera och kanske leva efter egna ställningstaganden om etik och moral 

väl ute i samhället. 

Är det dock lika självklart att en elev med många MVG blir en ’bättre’ samhällsmedborgare 

och bättre rustad för att ta personliga ställningstaganden än en elev som lämnar skolan med 

många IG? Är det lika självklart att en elev blir lyckligare och tryggare i livet med många 

MVG, än en elev med många IG? Det är elevers rättighet att gå i skolan och pedagogers 

skyldighet att se till att de tillgodogör sig kunskaper och att skapa lust till lärande efter allas 

bästa förmåga. Bör man dock inte fundera över betygen och vad man som pedagog sätter för 

värderingar i en elevs betyg, och vad det kan få för konsekvenser på olika plan? En nyansrik 

dialog mellan pedagog och elev om möjligheter och begränsningar som betyg kan resultera i 

bör föras i skolan. 

Mål och riktlinjer vad gäller bedömning och betyg ska skolan sträva mot att varje elev:

 ”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen

och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna

och förutsättningarna”23

                                                
22 Se bilaga 3 för utdrag ur läroplanen om skolans mål och uppdrag – som är relaterat till elevers 
identitetsskapande
23 Lpo 94, s. 16



14

Det är en mångfacetterad uppgift alla som jobbar i skolan har. Detta har vi behandlat löpande 

under lärarutbildningen. Dock kan man alltid problematisera skolans uppdrag utifrån fler 

perspektiv, såsom detta.

Tidigare forskning
Det finns mycket litteratur och avhandlingar som behandlar ungdomar och identitetsskapande. 

Ett relevant exempel är den facklitterära antologin Ungdomar och identitet, redaktörer är Ann 

Frisén, docent, forskare och lektor i psykologi och Philip Hwang, professor i Psykologi. 

Antologin diskuterar och problematiserar olika aspekter av ungdomars och unga vuxnas 

identitetsutveckling. Författarna behandlar bland annat språk, kropp och sexualitet, etnicitet, 

kön, livsåskådning. Ur denna antologi framträder grovt två olika sätt att se på identitet. Det 

ena menar att identiteten formas utifrån individens utveckling. Individen är i olika etapper 

eller fasta grupper beroende var den befinner sig i sin identitetsutveckling. Det andra menar 

att tyngdpunkten ligger vid identiteten som social konstruktion. Detta synsätt ser inte identitet 

som ett givet tillstånd, snarare en process där identiteten är konstant under konstruktion, 

påverkad av den sociala verkligheten.24

En stor mängd litteratur har skrivits som behandlar betyg, som diskuterar dess utformning, 

existens och konsekvenser. Ett exempel är Helena Korp som i sin doktorsavhandling Lika 

chanser i gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion, från 2006 

har analyserat vad den senaste reformen av det svenska gymnasiet resulterat i. Avhandlingen 

bygger på en studie av hur nationella prov används i betygssättningen på olika skolor och 

program, och hur väl de stämmer överens med undervisningen i dessa skolmiljöer. Resultatet 

visar på en stor variation mellan program och skolor, från undervisningens inriktning till de 

nationella provens genomförande och bedömning och hur de användes i betygssättningen. I 

avhandlingen diskuteras resultaten i förhållande till utbildningens samhälleliga roller. En av

de viktigare slutsatserna är att uppdelning av kön och social bakgrund på olika utbildningar 

och äldre utbildningsformers gamla traditioner lever kvar i stort även i det nya systemet.25

                                                
24 Frisén & Hwang 2006
25 Korp 2006
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Ytterligare ett arbete som är relaterat till betyg och elever, är Studieresultat och social 

bakgrund – en översikt över fem års forskning av Britt Hallerdt. Detta arbete gör en 

kunskapsöversikt över de då senaste fem årens forskning om eventuella samband mellan 

social bakgrund och studieresultat. Hon beskriver att den sociala bakgrunden utifrån olika 

faktorer har en klar och tydlig genomslagskraft för elevers prestationer. Detta visar ett klart 

samband med elevers skolresultat, vilket val elever gör inför fortsatta studier och vad de har 

för föreställningar om vilka möjligheter som finns. Hemmet spelar en allt större roll i att 

skapa motivation inför högre studier. Föräldrar med bättre social och ekonomisk bakgrund 

motiverar sina barn lättare än föräldrar i de med sämre social och ekonomisk bakgrund. 

Utöver detta konstateras att fler lågpresterande barn i skolan från högre socialgrupper 

planerade för högre utbildning. Skolors och klassers sammansättning påverkar 

studieresultaten. Ett positivt skolklimat är relaterat till goda medelbetyg, även om skolan har 

låg status. Vidare ses ett starkt samband mellan prestationsnivån i klassen och elevers sociala 

bakgrund. Desto fler elever med bättre social och ekonomisk bakgrund, ju bättre är det 

genomsnittliga resultatet för alla elever, oavsett den sociala bakgrunden. Sist, men inte minst 

problematiseras betyg. Betygen värderas och tolkas olika beroende av den sociala 

bakgrunden. Något som framkom var att ungdomar med bättre social bakgrund med 

medelmåttiga eller låga betyg inte såg särskilda hinder för planer av vidare studier. Det fanns, 

trots att det kunde innebära omvägar, alternativ och lösningar vilket skulle möjliggöra att 

uppnå de uppsatta målen. 26

Vad gäller elevperspektivet i föreställningar och subjektiva upplevelser av betyg är det 

begränsat. I Skolelevers självvärdering från 1991, behandlar Rose-Marie Ahlgren elevers 

självvärdering i förhållande till betyg, i sin avhandling.27 Hon använder sig av begreppen 

självkänsla, självrespekt och självuppfattning som individen använder i förhållande till sig 

själv. Det framkommer i undersökningen att skolelever med hög självvärdering har bättre 

kognitiva förutsättningar och får fler positiva erfarenheter av sina prestationer i skolan. Dessa 

elever anser att deras kamrater värderar framgång i skolan högt, och de tycker själva det är 

viktigt med bra resultat i skolan. Det motsatta gäller för de elever med låg självvärdering. 

                                                
26 Hallerdt 1995
27 Se även Skolbetygens roll I den sociala reproduktionen – gymnasielevers upplevelser av betyg och livschanser 
av Kullander & Jansson, och Gymnasielevers syn på betyg – en kvalitativ studie av Fredrik Andréasson. Dessa 
examensarbeten analyserar elevers subjektiva upplevelser av betyg utifrån ett maktperspektiv. Dock tar de 
ställning starkt emot betyg, till skillnad från detta arbete, som inte tar ställning varken för eller emot betyg.
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Dessutom görs denna tolkning i förhållande till andras reaktioner på elevernas prestationer 

och färdigheter som elever, vilket ligger till grund för den värdering de gör av sig själva.28

Metod

Val av metod

Val av metod växte fram efter problemformulering i ett tidigt skede av detta arbete. Då 

undersökningens mål tidigt var att undersöka vilket förhållningssätt många elever har till sina 

betyg utifrån olika variabler, och utifrån svaren göra statistiska analyser föll valet på en 

kvantitativ metod i denna studie, istället för en kvalitativ. Som utgångspunkt för ett kritiskt 

förhållningssätt till arbetet och framförallt metod, har relevant litteratur på området tidigt 

använts. Den ena boken, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder29, 

behandlar kvantitativa och kvalitativa metoder och problematiserar forskningsprocessens 

olika faser. Den andra är Enkätboken30, en metodbok i enkätmetodik specifikt. 

Kvalitativa metoder för datainsamling är bättre lämpade då ett totalperspektiv eller en 

fullständig förståelse av ett problemområde eftersträvas, bland annat då tolkningar skall 

nyanseras. Forskaren strävar efter att gå på djupet, alltså att få mycket information om få 

undersökningsenheter. Kvantitativa metoder för datainsamling är mer lämpliga då forskaren 

utifrån urvalet, vill säga något om den gruppen, då man vill visa på starka samband emellan 

olika variabler eller vilken omfattning en viss omständighet har.31 Dock sätter kvantitativa 

metoder som den valda gränser för vilka resultat som framkommit, och till vilken grad dessa 

är relevanta för arbetet, beroende av vilka frågor som ställs, och hur de formulerats. Såsom 

kvalitativa metoder är också kvantitativa metoder baserade på värderingar och förförståelse, 

då människor inte kan vara värdeneutrala eller objektiva.32

                                                
28 Ahlgren 1991
29 Holme& Solvang 1997
30 Trost 2007
31 Holme & Solvang s. 74-79
32 Holme & Solvang s. 147-158



17

Urval

Ett bekvämlighetsurval har avgjort vilka som deltagit i enkätundersökningen.33 Denna metod 

för urval innebär att man använder sig av de individer som vill och har möjlighet att delta i 

undersökningen. Det går ej att generalisera och utifrån detta material dra slutsatser om andra 

elevers föreställningar om betyg. Dock ger den en bild av vilka föreställningar de elever som 

deltagit i undersökningen har till betyg idag och för framtiden. 

Inför detta arbete har rektorer och biträdande rektorer kontaktats vid en mängd olika 

kommunala skolor i Stockholmsområdet, och blivit ombedda via mejl eller via telefon om att 

få göra enkätundersökningen i så många sistaårsklasser som möjligt.34 Tanken med val av 

endast sistaårsklasser var att avgränsa underlaget, och att endast låta myndiga elever delta i 

undersökningen, vilket i annat fall innebär att man bör ha föräldrars tillstånd på att eleverna 

får delta. På grund av de tidsmässiga begränsningarna fanns ej tid för detta. Kontakten med 

ansvariga ute i skolorna resulterade i att 171 elever totalt medverkat i denna undersökning 

från tre kommunala gymnasieskolor, en från Huddinge kommun, en från Botkyrka och en från 

Tensta Spånga stadsdel, alla situerade i Stockholms län. 

Enkätundersökningen

Personligen har jag inte närvarat vid själva enkätundersökningen. Enkäterna med varsitt 

försättsblad35 har överlämnats på skolorna personligen för att inhämtas vid genomförd

undersökning. I försättsbladet har det funnits lite allmän information om arbetets syfte och 

frågeställningar, och ett tydliggörande om att arbetet inte kommer att ta ställning för eller 

emot betyg. Detta har gjorts då betygens existens och utformning är en känslig fråga i en 

ständigt pågående debatt, och jag har försökt tona ner personliga reaktioner på denna fråga, 

ifall att någon ansvarig skulle missuppfatta syftet med detta arbete. Organiseringen av vilka 

klasser, i vilka konstellationer och när enkätundersökningen genomförts har varit rektors och 

andra ansvarigas beslut. 

                                                
33 Trost 2007, s. 31-32
34

I startskedet av detta arbete var målet att utföra en bred, komparativ studie med ett representativt urval för 
enkätundersökningen från olika program, skolor och kommuner i Stockholm, men då 30-talet gymnasieskolor i 
slutändan avböjt eller inte besvarat förfrågan om att medverka i enkätundersökningen efter upprepade försök att 
nå dem via mejl och telefon, har jag jobbat utifrån ett bekvämlighetsurval. 
35 Se bilaga 2
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Enkäten i sin helhet har ej överskridit ett A4 ark totalt, för att det inte ska vara för 

tidskrävande och därför avskräckande för varken rektorer och ansvariga att låta sina elever att 

delta; men inte heller för eleverna själva, då för många påståendesatser som dessa kan verka 

uttråkande och medföra att svaren markeras på måfå.36

Bearbetning av enkätsvar

Enkätsvaren omgjordes till siffror, överfördes och bearbetades i ett Excel program. Detta 

program möjliggjorde korstabuleringar, vilket innebär att en kombination av olika 

svarsresultat görs, uträkning av medelvärden och dessutom skapandet av tabeller, utifrån 

variablerna i enkäten. Förutom själva frågorna har skolorna numrerats, Gymnasium 1 har fått 

siffran ett, Gymnasium 2 siffran två, och Gymnasium 3 siffran tre i kolumn A i Excel 

programmet. Det är först i kolumn B till O som själva enkätsvaren presenteras.

I enkätens första del har fyra frågor ställts. Den första, efterfrågar elevens könstillhörighet, 

den andra efterfrågar elevens egna uppskattning om medelbetyg, den tredje om eleven är nöjd 

med sitt betyg eller inte, och den fjärde vilket program eleven går på. Elevernas 

könstillhörighet, med värdena kvinna och man som svarsalternativ, har överförts till Excel-

programmet. Man har omvandlats till en etta, och kvinna till en tvåa då dessa alternativ finns i 

den ordningen i själva enkäten.37

I den personliga uppskattningen om medelbetyg, har eleven haft möjlighet att ringa in ett av 

fyra alternativ, på en skala IG-MVG. Betyget IG omvandlas till siffran ett, G till siffran två, 

VG till siffran tre och MVG till siffran fyra. I relativt få fall då en elevs svar hamnat 

uppskattningsvis i mitten mellan till exempel G och VG, eller då eleven har ringat in både G 

och VG har elevens svar fått siffran 2,5. I ett fall har en elevs svar fått siffran 2,75, då eleven 

kryssat nära men inte direkt över VG. Valet blev i detta fall efter noga övervägande att i 

omvandlingen av betygskriterier till siffror använda fler intervaller på de relativt få sexton 

elever som inte kryssat i ett av de fyra alternativen exakta, utan i mitten mellan två kategorier, 

och i ett fall närmast VG, men inte direkt på. Då de besvarat frågorna har det inte varit 

försvarbart i min mening i denna fråga om uppskattning av betyg att räkna deras svar som 

bortfall. När enkäten skapades fanns en medvetenhet om att denna variabel har flera värden i 

                                                
36 Trost 2007, s. 73
37 Se bilaga 1
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verkligheten38, men valet föll på en avgränsning till de fyra betygskategorierna IG- MVG som 

svarsalternativ till uppskattning om medelbetyg, vilket det finns grund för att göra. Om inte 

värdena, i praktiken svarsalternativen begränsas för vissa variabler, kan detta resultera i att 

materialet blir otympligt att bearbeta.39 I Excel programmet avrundas elevers svar neråt då de 

markerat uppskattningsvis i mitten mellan två svarsalternativ. Den elev som markerat närmare 

VG, som tilldelats siffran 2, 75 har räknats med i gruppen för de med medelbetyg VG, då 

markeringen är närmast VG. Endast de som markerat MVG har räknats till gruppen med 

medelbetyg MVG, de som markerat mitt emellan har avrundats neråt. Detta är en av de största 

nackdelarna med fasta svarsalternativ i en enkät, som medför ett dilemma. Onyanserade 

svarsalternativ kan förekomma, vissa svaranden väljer då att göra egna alternativ som passar 

dem bättre. Å ena sidan resulterar fasta svarsalternativ i onyanserade svar. Å andra sidan kan 

man få stort bortfall, och andra svårigheter i att begränsa värdena i korstabuleringar då öppna 

frågor används, även om svaren kunnat bli mer nyansrika.40

Vidare har en åsiktsfråga ställts, angående om eleven är nöjd eller inte med sitt betyg, med 

svarsalternativet ja och nej, där svarsalternativet ja omvandlas till en etta i Excel, och nej 

omvandlas till en tvåa då svarsalternativen är i den ordningen i enkäten. I ett fåtal fall har 

eleven markerat närmast ja eller närmast nej, men inte direkt över. En elev har ringat in nej, 

men med en liten pil som pekar mot ja. De närmast ja har jag räknat som ett ja, de närmast 

nej, som ett nej, pilfallet som ett nej. Denna tolkning gällde för totalt fyra stycken elever. Ett 

ytterligare svarsalternativ till denna fråga som kunde ha funnits med är ’osäker’, ’kan ej ta 

ställning’, ’vet ej’. Detta insågs för sent. Dock är det inte oproblematiskt med sådana här typer 

av alternativ, då de medför att många väljer dessa för att slippa ta ställning.41

Vidare följer den första delen av enkäten med de tillhörande instruktionerna så som de såg ut 

när eleverna fick den.

                                                
38 Betyg i gymnasiet tilldelas 0, 5, 15, 20 i poäng för respektive betyg IG, G, VG, MVG. Medelbetyg redovisas 
med två heltal och två decimaler.
39 Trost 2007, s. 147
40 Trost 2007
41 Trost 2007, s. 77



20

Besvara frågorna nedan genom att ringa in ditt svarsalternativ.

Vilken könskategori tillhör du? Man Kvinna

Vilken betygskategori stämmer bäst 
överens med ditt medelbetyg?     IG      G VG   MVG

Är du nöjd med dina betyg?              Ja Nej

Vilket program går du på gymnasiet? Samhällsp. Naturp. Praktiskt p.

Bland svarsalternativen till de nästföljande tio numrerade påståendena om betyg, hade eleven 

möjlighet att välja mellan siffran ett till sex som svar till vilken grad de instämde i ett 

påstående. En sexa innebär att de instämmer helt, och en etta innebär att eleven inte alls 

instämmer i påståendet. Svaren har förts över till kolumn F till O, som representerar fråga 1-

10 i Excel-dokumentet.

Nedan följer de tio påståendena om betyg med instruktioner från andra delen av enkäten, dock 

utan svarsalternativen 1-6 på grund av platsbrist42:

Nedan följer påstånden om betyg. I vilken grad instämmer du i dem? Ringa in ditt svaralternativ.

1. Betyg behövs på gymnasiet

2. Gymnasiebetygen är rättvisa

3. Betygen i gymnasiet är avgörande för framgång i mitt framtida yrkesliv

4. Betygen i gymnasiet är avgörande för min personliga lycka senare i livet

5. Mina betyg är avgörande för hur min familj ser på mig

6. Mina betyg är avgörande för hur mina lärare ser på mig

7. Jag mår dåligt om betygen inte motsvarar mina förväntningar

8. Gymnasiebetygen är avgörande för min framtida sociala trygghet

9. Mitt självförtroende stärks av mina betyg

10. Jag blir motiverad av betyg

                                                
42 Se bilaga 1 – Enkäten, för att se enkäten i sin helhet, inklusive svarsalternativ 
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Analys och tolkning

Utifrån den teoretiska utgångspunkten har resultatet analyserats och tolkats. Min tolkning är 

säkerligen färgad av min egna sociala och historiska kontext. Dock tåls det att påpekas så som 

Margaret Wetherell och Janet Maybin i Att förstå människor gör, att ”Utan någon form av 

tolkning är det omöjligt att förstå människor”.43 En tolkning av resultaten görs för att utifrån 

en teoretisk ram och den tidigare forskningen som berör detta fenomen. Betyg är endast ett av 

många faktorer som kan ha en påverkan på en elevs identitet. Skolan är inte den enda 

institution eller sociala verklighet som kan påverka elevers identitet. Jag har valt att begränsa 

mitt arbete till att endast undersöka elevers föreställningar om skolbetyg, till vilken grad det 

kan tänkas påverka elevers identitet generellt.

Undersökningens resultat är inte en absolut sanning om verkligheten, utan bör ses som en 

indikation av en del aspekter hos fenomenet som undersökts, i detta fall vilken föreställning 

elever har om betyg idag och för deras framtid. Människor befinner sig ständigt i förändring 

och utveckling och är inte ett statiskt fenomen att analysera. På grund av detta bör arbetet ses 

som ett tidsnitt ur en viss situation som egentligen inte existerar längre.44 Dock anser jag att 

föreställningar om betyg inte ändras drastiskt varje dag, utan är relativt konstant, och kan 

möjligtvis om något ändras på längre sikt.

Teoretisk utgångspunkt
Den teoretiska utgångspunkten kan ses som en ram inom vilken jag genomför arbetet. Den 

tidigare presenterade forskningen och teorin fungerar som verktyg till att analysera och tolka 

resultaten. 

I studiet av ett fenomen finns inte en sanning, ett sant perspektiv. Det bästa sättet att göra 

detta på är att utforska olika konstruktioner och tolkningar och sedan använda sig av det 

teoretiska perspektiv som är mest lämpat att undersöka utifrån empirin, och ens egna bästa 

förmåga att skapa en mening i detta. Dessutom bör påpekas att varje sätt att studera och 

                                                
43 Wetherell & Maybin 1998, s. 302
44 Holme & Solvang, s. 157-158
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teoretisera människan är en konstruktion, vilken bör erkännas vara en konstruktion.45 En 

konstruktion är lika mycket en spegling av den som betraktar, som en uppfattning eller bild av 

den som betraktas.46 Det perspektiv man väljer kommer att färga ens beskrivning och 

förklaring.

I den facklitterära boken Att förstå människor47, redaktör Richard Stevens, presenterar olika 

författare fem aktuella teoretiska perspektiv på jaget och identiteten utifrån socialpsykologin. 

Socialpsykologins syn på identiteten har sina rötter i två vetenskapliga discipliner som inte 

sällan varit i strid med varandra. Den ena utgår ifrån det samhälleliga, det kulturella, med 

hjälp av begrepp som roller, strukturer och status. Man brukar specificera vad som aktiverar 

och begränsar individer i dessa roller/statuspositioner. Detta är den sociologiska varianten av 

socialpsykologin. Den andra traditionen utgår ifrån psykologin. Man har ett fokus på 

individen och dennes attityder och reaktioner. Identiteten formas till exempel utifrån olika 

steg i utvecklingen, barndomen, eller upplevelser individen är omedveten om. Ofta använder 

man sig av experimentella metoder. Detta är den psykologiska varianten av socialpsykologi.48

Det konstruktivistiska perspektivet utgår ifrån att man endast kan förstå människor utifrån 

socialt praxis och sociala relationer .49

Jag har valt det socialt konstruktionistiska perspektivet främst då jag anser att detta perspektiv 

lämpar sig bäst i denna studie då jag utgår ifrån betyg, och dess möjliga makt och inflytande 

på eleven, utifrån elevernas enkätsvar. Dessutom är det ett perspektiv jag anser stämmer bra 

överens med helhetssynen på individ och kunskap på Lärarutbildningen med interkulturell 

profil vid Södertörns Högskola. Det konstruktivistiska perspektivet i mitt arbete är en 

förenkling av detta mångfacetterade och fullständiga fält inom samhällsvetenskap, sociologi 

och socialpsykologi som dessutom har olika inriktningar. Dock bör det vara tillräckligt för att 

fungera som en teoretisk utgångspunkt för arbetet. 

                                                
45 Stevens 1998, s. 7-11, förord av Jerome Bruner
46 Stevens 1998, s. 29
47 Stevens 1998
48 Stevens 1998, s. 7-9
49 Stevens 1998
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Identitet – ur ett konstruktivistiskt perspektiv

Identiteten är ur detta perspektiv en social konstruktion. Människans identitet skapas och 

omskapas av den sociala, kulturella och historiska kontexten hon lever i. Individer ses som 

föränderliga och beroende av sin kontext, snarare än oföränderliga och som skapar sig själva. 

Synen en individ har på sig själv är en aspekt av identiteten som social konstruktion. Det finns 

många frågor som ställs med minst lika många svar som man brottas med hela livet, men det 

kan vara särskilt intensivt under ungdomsåren. Detta då många stora kroppsliga, psykologiska 

och sociala förändringar inträffar. Aktuella frågor kan vara: Vem är jag? Vad gör mig unik? 

Vilka har influerat mig till att bli den jag är? Vem kommer jag att vara i framtiden? Vilka val 

och möjligheter har jag inför framtiden? Val av utbildning, yrke, möjligen partner påverkar 

eventuellt också ens identitet. Vad är viktigt i mitt liv? Vad skulle jag vilja få ut av livet? Hur 

vill jag vara som människa?50 Identiteten skapas i mötet mellan drömmar och den sociala 

verkligheten, mellan möjligheter och begränsningar. I närmandet av dessa skärningspunkter 

kan man se hur sociala kategorier blir till hinder eller möjligheter. Detta perspektiv innebär 

inte att man ser på människan som en passiv marionett docka, utan man ger individerna ett 

visst handlingsutrymme. Dock är fokus på vad som sker i mötet mellan individ och dess 

kontext, som skapar och är förutsättning för identitet som social konstruktion.51

I studiet av hur ungdomars identitet skapas och omskapas, bör man göra detta utifrån en 

kontext. Man kan bland annat identifiera och beröra processer och krav som ställs på 

ungdomar.52  Identitetsskapande ses i det västerländska samhället som ett individuellt projekt. 

Å ena sidan möjliggör det individualistiska samhället till viss del att individer har fler 

möjligheter och kan experimentera mera då toleransen ökar för en mer komplex och 

mångfacetterad identitet. Å andra sidan innebär detta att ett nytt perspektiv vad gäller 

subjektiva upplevelser och förväntningar på livet existerar, vilket kan bädda för en stor klyfta 

mellan förväntningar och faktiska möjligheter för individen.53 Detta kan innebära att det en 

individ tror om sig själv kan spela en avgörande roll för framtiden. Samtidigt begränsas 

individen av de möjligheter individen har i sin sociala verklighet. 

                                                
50 Frisén & Hwang, s. 10-11
51 Stevens 1998, s. 240-302 
52 Frisén & Hwang, s. 215-216
53 Frisén & Hwang, s. 202-204
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Resultat

Enkätresultat i tabellform
Resultaten redovisas med endast en decimal.

Graderingssnitt uppdelat efter gymnasium:

Antal Betyg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gymn. 1 66 2,8 5,3 3,6 4,5 3,7 2,7 3,9 4,0 3,2 4,4 4,3
Gymn. 2 37 3,1 5,4 3,9 5,2 4,5 3,7 4,4 4,7 4,0 4,6 4,8
Gymn. 3 68 2,9 5,2 3,7 5,0 4,4 3,5 4,6 4,6 4,0 4,5 4,4

Påståenden i nummerordning

Graderingssnitt uppdelat efter kön:

Antal Betyg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Män 81 2,7 5,1 3,5 4,4 3,7 3,1 4,1 3,7 3,4 4,4 4,2
Kvinnor 90 3,1 5,5 3,9 5,3 4,5 3,3 4,4 4,9 4,0 4,6 4,7
Differens 0,3 0,4 0,3 0,9 0,8 0,2 0,3 1,2 0,6 0,2 0,5

Påståenden i nummerordning

Graderingssnitt uppdelat efter betyg:

Antal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
G 53 5,1 3,5 4,4 3,8 3,4 4,3 3,6 3,6 4,0 3,8
VG 89 5,4 3,8 4,9 4,3 3,2 4,2 4,5 3,6 4,6 4,6
MVG 29 5,4 3,8 5,3 4,2 3,1 4,4 5,3 4,1 5,3 5,2

Påståenden i nummerordning

Graderingssnitt uppdelat efter inställning till betyg:

Antal Betyg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nöjd 85 3,2 5,3 4,1 4,8 4,0 3,0 4,2 4,3 3,5 4,6 4,6
Ej nöjd 89 2,7 5,3 3,3 4,9 4,2 3,4 4,4 4,4 3,9 4,4 4,3
Differens -0,5 0,0 -0,8 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,5 -0,2 -0,3

Påståenden i nummerordning

Graderingssnitt uppdelat efter gymnasieprogram:

Antal Betyg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Samhällsvet. 118 2,8 5,5 3,9 4,9 4,2 3,4 4,4 4,3 3,8 4,6 4,7
Naturvet. 53 3,1 4,9 3,3 4,6 3,9 2,8 4,2 4,5 3,5 4,3 3,9
Differens 0,2 -0,5 -0,6 -0,3 -0,3 -0,6 -0,2 0,2 -0,3 -0,2 -0,8

Påståenden i nummerordning

Betyg och elevers identitet

Undersökningen prövar inte teorin på grund av det begränsade antalet elever som deltar, 

däremot kan resultatet illustrera den konstruktivistiska teorins syn på identitet. I övrigt kan jag 

på basis av endast denna undersökning inte dra några generella slutsatser. Nedan redovisas 

och analyseras härefter föreställningarna om betyg hos dem som har svarat, efter 
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frågeställningarna i detta arbete, mot bakgrund av den teoretiska ramen och den tidigare 

forskningen. 

1. Till vilken grad tror elever att lärares och den egna familjens syn på dem påverkas av 

vilket betyg de har?

Eleverna har markerat relativt enhetligt i genomsnitt angående i vilken grad de instämmer i att 

lärarens syn av dem påverkas beroende av betyg. De instämmer till 4,3 i genomsnitt. Elever 

verkar anse att betygen påverkar hur lärare ser på dem utifrån de olika variablerna, dock inte 

på ett absolut avgörande sätt. Utifrån påståendet om att betygen påverkar familjens syn på 

eleven svarar eleverna 3,2 i genomsnitt. Detta kan tolkas som att elever anser att de påverkar 

till viss del, men inte är avgörande för familjens syn på dem. I sin helhet kan ses i denna 

undersökning att elever anser att betygen spelar en roll i hur lärare och familj ser på dem, 

dock inte en absolut avgörande roll, då de inte instämmer helt i påståendet om detta. Avsevärt 

viktigare anser dock dessa elever att betygen är för hur lärare ser på dem, än för den egna 

familjens syn på dem. En mängd forskning finns om vilka personer i omgivningen som har 

mest betydelse för hur man uppfattar sig själv som individ, som påverkar identiteten. Ahlgren 

menar att det inte finns någon entydig forskning om detta, snarare att en del forskning pekar 

mot att det är föräldrarna, annan att lärare och klasskamrater är de som har störst inflytande 

för hur individen uppfattar sig själv, genom hur individen föreställer sig att andra ser och 

värderar personen i fråga. Mot bakgrund av detta arbetes enkätundersöknings resultat kan man 

anta att elever är relativt trygga med hur den egna familjens uppfattning om dem är, oavsett 

betyg, även om eleverna tror att den egna familjens syn på dem färgas till viss del. Detta 

påverkar deras identitet, det är viktigt, men inte på ett avgörande sätt, vad eleven har för 

skolbetyg. Man kan tolka det som att eleverna har föreställningen om att lärare påverkas i 

starkare grad av skolbetygen i sin syn på dem, att lärare kanske i högre grad väger in 

skolbetyg och väljer att se ungdomarna främst som elever, inte ur ett bredare perspektiv, som 

individer. Utifrån det konstruktivistiska perspektivet kan man anta att i växelverkan mellan 

lärare och elev, den egna familjen och eleven, påverkas elevens identitet som individ och det 

därför är av betydelse både vad lärare och den egna familjen har för syn på eleven som 

individ.
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2. Till vilken grad påverkas elever själva av sina betyg?

Vidare har jag undersökt till vilken grad eleverna själva påverkas av betygen. I 

enkätundersökningens svar finns en indikation om att eleverna påverkas i relativt hög grad av 

betygen. Utifrån resultaten kan tolkningen göras att elevers självförtroende generellt stärks av 

betygen, då de svarat relativt samstämmigt utifrån de olika variablerna, i genomsnitt 4,5. Det 

indikerar dessutom att elever generellt blir motiverade av betyg, då medeltalet för svaren varit 

4,5; dessutom verkar elever påverkas att må dåligt om betygen inte motsvarar deras 

förväntningar, då de markerat 4,4 i medeltal. Dessa föreställningar elever har om betygen kan 

antas påverka elevens identitet. En av skolans uppgifter utifrån bland annat styrdokument är 

att stärka eleverna, så att de påverkas till att bli självständiga individer som har tilltro till sin 

egen kompetens och förmåga. Enligt Ahlgren visar både svensk och utländsk forskning att det 

finns ett starkt samband mellan hur ungdomar värderar sig själva som elever och hur de 

värderar sig själva mer allmänt som en värdefull och kompetent individ. Detta kan ses som att 

synen eleverna har på sig själva i skolan blir till en övergripande syn på sig själva. Det blir till 

en del av individens identitet.

3. Finns det någon skillnad i synen på betyg mellan unga män och unga kvinnor?

Utifrån enkätsvaren kan man urskilja en viss skillnad mellan de unga männen och de unga 

kvinnornas föreställningar om betyg. De unga kvinnorna blir generellt lite mer motiverade av 

betyg än de unga männen. Männen har svarat 4,2 i genomsnitt och kvinnorna 4,7. Resultaten

indikerar också att unga kvinnor mår sämre än männen om betygen inte motsvarar deras 

förväntningar. Männen har svarat 3,7 i grad av instämmande och kvinnorna 4,9. Dessutom 

pekar de på att kvinnorna anser betygen vara viktigare än männen för framgång i yrkeslivet i 

framtiden. Männen svarar i genomsnitt 4,4 och kvinnorna 5,3. För de unga kvinnornas del är 

det dessutom en indikation att de är relativt nära i att instämma helt i påståendet om betygen 

är avgörande för framgång i det framtida yrkeslivet. Synen på identitet ur ett konstruktivistiskt 

perspektiv innebär inte ett statiskt allmängiltigt ställningstagande, utan bör ses som en process 

som ständigt pågår i ett samspel mellan individ och omgivning. I enlighet med Ahlgren och 

det konstruktivistiska perspektivet kan man se att hur individens värdering av sig själv 

manifesteras, påverkas i hög grad av den sociala omgivningen. Utifrån detta perspektiv kan 

föreställningarna om betygen antas ha ett samband med omgivningens generellt olika 

uppfattningar och krav på flickor och pojkar. I betraktelsen av identitet som en social 

konstruktion är den beroende av kön och genus, vilka också bör betraktas som sociala 

konstruktioner, som skapas i interaktionen mellan människor. Flickor ser betygen som ett 
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viktigare redskap än pojkar för att lyckas i skolarbetet och i yrkeslivet i framtiden, vilket kan 

bli till en del av deras identitet, i allt högre grad än för pojkar. De unga kvinnorna kan anse att 

de i högre grad än de unga männen bedöms efter vad de presterar, inte utifrån hur de är som 

människor, vilka egenskaper och karaktärsdrag de har.

4. Finns det något samband mellan synen på betyg och elevens egna betyg?

Relationen mellan elevens egna betyg och föreställningar om betyg har undersökts. I 

enkätsvaren kan man se en relation mellan desto högre medelbetyg eleven uppskattar sig ha, 

desto mer stärks självförtroendet av betyg. Eleverna uppdelade efter medelbetyg G, VG, 

MVG har svarat 4,0; 4,6 respektive 5,3 i grad av instämmande i detta påstående. Orsaken till 

ett starkt självförtroende kan vara både egna positiva erfarenheter av bra betyg, som 

människor i omgivningen värderar högt och eller en följd av den positiva värderingen av bra 

betyg av omgivningen. Likväl finns ett samband mellan elevens betyg och till vilken grad 

eleven mår dåligt. Här kan man urskilja att högre betyg är relaterat till att eleven mår sämre 

om betygen inte motsvarar förväntningarna. Eleverna med medelbetyg G har svarat i 

genomsnitt att de instämmer med 3,6 på påståendet att eleven mår dåligt om betygen inte 

lever upp till förväntningarna, de med VG 4,5 och de med MVG 5,3. Enkätresultatet pekar 

också på en relativt markant skillnad i föreställningen om betyg som motivationsinstrument. 

De elever som uppskattningsvis har G i medelbetyg svarade 3,8 i genomsnitt vad gäller grad 

av instämmande, de med VG 4,6, och de med MVG hela 5,2. Det finns ett samband mellan ett 

högre medelbetyg och att eleven blir mer motiverad av betyg. Siffran för de elever med MVG 

i uppskattat medelbetyg är väldigt hög, vilket indikerar att de i väldigt hög grad anser sig bli 

motiverade av betyg. Detta samband kan ses som en del av en elevs identitet. Att desto högre 

betyg eleven har är relaterat till att självförtroendet stärks av betyg, men också relaterat till att 

individen mår sämre när betygen inte lever upp till förväntningarna. Förväntningarna verkar 

styra enligt detta resultat om individens identitet påverkas positivt eller negativt. Ahlgren 

nämner att det finns en mängd forskning som visar att vilken ambitions- och prestationsnivå 

en individ har påverkar starkt hur individen värderar sig själv. Bristen på överensstämmelse 

mellan ambitioner och prestationer leder till låg självärdering. Detta kan påverka individens 

syn på sig själv negativt, vilket i sin tur påverkar identiteten. Enligt Ahlgren skapar människor 

i en individs omgivning normer för prestationer och värderingar, vilket påverkar 

ambitionsnivån hos individen. Som framtida pedagoger bör vi vara medvetna om att vi kan ha 

makten i att påverka en elev positivt eller negativt.
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5. Finns det någon skillnad i elevers syn på betyg mellan de undersökta programmen?

Enkätresultaten visar på en viss skillnad i föreställningar eleverna har om betyg, beroende av 

gymnasieprogram. Eleverna på SP fäster större vikt vid betygens betydelse för till vilken grad 

betygen är avgörande i hur den egna familjen ser på dem. De på SP och de på NP har svarat i 

genomsnitt att de instämmer till 3,4 respektive 2,8. Eleverna från 

Samhällsvetenskapsprogrammets svar är ungefär i mitten mellan att instämma helt eller inte 

alls i påståendet i genomsnitt. Detta kan tolkas som att betygen enligt dem påverkar delvis 

familjens syn på dem, men inte på ett särskilt avgörande sätt. Utifrån enkätsvaren kan man se 

att eleverna på Samhällsvetenskapsprogrammet lägger stor vikt vid betygen som 

motivationsinstrument, elever på det Naturvetenskapliga programmet avsevärt mindre, men 

ger betygen ändå en betydelse. De som går på NP har 3,9 i genomsnittligt svar och de på SP 

4,7. Sammantaget instämmer elever som går på SP i allt högre grad än de på NP att betygen är 

rättvisa. Eleverna på SP har svarat 3,9, medan de på NP svarat 3,3 i genomsnitt. Dessa resultat 

är inte helt väntade, då Natuvetenskapsprogrammet brukar ses som ett tyngre program, känt 

som ett val för ambitiösa elever, även om båda är främst studieförberedande. Ändå har 

eleverna från NP i denna undersökning generellt ett mer avslappnat förhållningssätt till 

betygen än de från SP.

6. Finns det något särskilt samband mellan föreställningar om betyg och om eleverna är nöjda 

eller inte med sina betyg?

Det framkom ett tydligt samband mellan om eleven är nöjd eller inte med betygen och synen 

på betyg. Den starkaste relationen som framkommer mellan variabeln då elever är nöjda med 

sina betyg, som har ett samband med att eleven då i högre grad anser att betygen är rättvisa. 

De nöjda eleverna instämmer till 4,1. Eleverna som inte är nöjda med sina betyg, instämmer i 

genomsnitt i en markant lägre grad att betygen är rättvisa, till 3,3. De nöjda eleverna anser i 

hög grad att betygen är rättvisa. De elever som inte är nöjda med sina betyg instämmer inte 

särskilt starkt i betygens rättvisa.

7. Finns det någon skillnad i föreställningar om betyg mellan de undersökta skolorna?

Det framkom vissa skillnader i elevers förhållningssätt till betyg, beroende av vilken skola de 

tillhör. Eleverna vid Gymnasium 1 fäster minst vikt av de tre gymnasieskolorna vid betygens 

avgörande roll för lärares syn av dem, 3,9 i grad av instämmande i detta i medeltal. De två 

andra skolornas elever anser att betygen i relativt hög grad påverkar hur lärare ser på dem, 

Gymnasium 2s elever hade 4,4 i genomsnitt och eleverna vid Gymnasium 3 hade 4,6. 
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Gymnasium 2s elever ser betygen som motivationsinstrument i större grad än både 

Gymnasium 1 och Gymnasium 3, de har 4,8, respektive 4,3 och 4,4. Utifrån resultaten 

framkommer en större skillnad utifrån påståendet om gymnasiebetygen som avgörande för 

elevens framtida sociala trygghet. Gymnasium 2 och Gymnasium 3s elever fäster större vikt 

vid betygens betydelse för den framtida sociala tryggheten då båda skolorna har ett 

genomsnittligt svar på 4,0, än eleverna vid Gymnasium 1 som har 3,2. I genomsnitt 

instämmer elever delvis i att de mår dåligt om betygen inte motsvarar deras förväntningar. 

Dock finns en indikation utifrån detta resultat att de vid Gymnasium 1 fäster mindre vikt vid 

detta, Gymnasium 2 och Gymnasium 3s elever mer, då de svarat 4,0 i genomsnitt på detta 

påstående, respektive 4,7 och 4,6. Sammantaget kan man urskilja att eleverna vid Gymnasium 

1 lägger en märkbart mindre vikt vid betygen generellt utifrån denna enkät utifrån resultaten 

på påstående 3-10 om föreställningar om betyg, där eleverna från både Gymnasium 2 och 

Gymnasium 3 instämmer i en allt högre grad i dessa olika påståenden om föreställningar om 

betygens betydelse, för deras identitet idag och inför framtiden. Utifrån det konstruktivistiska 

perspektivet är människans identitet en konsekvens av social interaktion, och betygen kan 

påverka denna. Av olika anledningar fäster eleverna vid Gymnasium 1 minst vikt av de 

undersökta skolorna vid betygen som påverkansfaktor för deras identitet idag och inför 

framtiden. Det kan finnas ett samband med omgivningens förväntningar och föreställningar 

om betyg, kanske sociala och ekonomiska faktorer.

8. Hur viktiga tror eleverna att betygen är för deras framtida liv?

Eleverna anser att betygen spelar en ganska avgörande roll för deras framtid. Särskilt viktiga 

anser eleverna i genomsnitt att betygen är för framgång i det framtida yrkeslivet, med det 

genomsnittliga svaret 4,8. Vad gäller betygen som avgörande för den framtida sociala 

tryggheten instämmer eleverna generellt inte särskilt starkt i påståendet, med 3,7 i snitt, vilket 

kan tolkas som att det trots att det är en påverkansfaktor, är av mindre betydelse i deras 

mening. Utifrån resultaten till påståendet om betygen i gymnasiet som avgörande för den 

framtida lyckan, kan snittresultatet 4,1 ses som en indikation på att eleverna anser betygen 

vara ganska viktiga, dock inte helt avgörande för detta. Ahlgren anser att hur man uppfattar 

sig själv i skolan får konsekvenser för hur man uppfattar sig själv i andra sammanhang och att 

det blir i sin tur betydelsefullt för individens framtid. Dock ska man inte glömma att det finns 

en mängd forskning som visar att studieresultat, med dess betydelser och konsekvenser idag 

och inför framtiden, är starkt kopplat till elevens sociala bakgrund. 
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Avslutande diskussion
I enlighet med det konstruktivistiska perspektivet kan man tolka resultaten från denna studie 

som att individens identitet kan påverkas av hur han/hon anser sig uppfattas som elev, som 

kan påverkas av betyg. Eleverna själva påverkas av betyg. Deras självförtroende stärks, de ser 

betyg som ett motivationsinstrument, men de mår också dåligt om betygen inte motsvarar 

förväntningarna. Ur dessa variabler kan ett samband urskiljas. Ju högre betyg en elev 

uppskattar sig ha, desto mer stärks självförtroendet av betygen. Med högre betyg är eleven 

mer benägen att i att se sig motiverad av betyg. Dock är det också de elever med 

uppskattningsvis högre betyg som mår dåligt i högre grad när betygen inte motsvarar 

förväntningarna. I enlighet med Ahlgren visar resultaten att bristen på samband mellan 

ambitioner och prestationer leder till negativa känslor. Ahlgren nämner en mängd forskning 

som visar att vilken ambitions- och prestationsnivå en individ har påverkar starkt hur den 

värderar sig själv. Detta kan få konsekvenser på andra områden idag och inför framtiden. 

Elever bör i skolan känna sig uppskattade för sina prestationer. Samtidigt krävs en trygghet i 

att det är tillåtet att göra bort sig, och att det är acceptabelt att man jobbar efter bästa förmåga, 

efter nivån för dagen. Som pedagog har man ett stort ansvar att å ena sidan hjälpa sina elever 

att sätt höga mål i livet och tro på sig själva, och å andra sidan att det är acceptabelt att sänka 

kraven på sig själv för att inte gå under.

Visserligen får det konsekvenser om svårigheter finns i att nå uppsatta mål i skolan, och man 

bör då som elev få det stöd som han eller hon har rätt till att försöka nå målen. Skolan har 

dock till uppgift att inte bara utveckla elevers kognitiva förmåga, utan också få elever att lära 

känna och acceptera sig själva. Dessutom bör skolan bidra till att elever ser sig själva som 

värdefulla och kompetenta individer, särskilt mot bakgrund av bland andra Ahlgren som 

nämner att både svensk och utländsk forskning visar att hur en elev värderar sig själv hör ihop 

med hur den värderar sig allmänt som individ. Detta blir sammantaget till en del av elevens 

identitet. Denna undersökning visar att eleven föreställer sig att den egna familjen och lärares 

syn på dem påverkas av elevens betyg. Utifrån det konstruktivistiska perspektivet kan man 

anta att i växelverkan mellan bland andra elev och lärare, mellan elev och den egna familjen 

påverkas elevens identitet. Det är därför viktigt vad både familj och lärare förmedlar för 

värderingar i förhållande till betygen.
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I denna studie framkommer att de unga männen fäster mindre vikt vid betyg och dess 

betydelse idag och inför framtiden än de unga kvinnorna. De unga kvinnorna ser betygen som 

viktigare redskap än de unga männen för att lyckas i skolarbetet och för att lyckas i det 

framtida yrkeslivet. De kan anse att de i högre grad bedöms efter vad de presterar och inte 

efter hur de är som människor, vilka karaktärsdrag de har. I enlighet med Ahlgren och det 

konstruktivistiska perspektivet kan man anse att hur individen värderar sig själv och hur detta 

manifesteras, påverkas i hög grad av den sociala omgivningen. Identitet som social 

konstruktion är beroende av olika faktorer som kön och genus, som också kan ses som sociala 

konstruktioner. Detta kan vara relaterat till omgivningens generellt olika krav och 

förväntningar på flickor och pojkar. Som framtida pedagog bör man vara medveten om 

sådana här orättvisor och göra allt i sin makt för att på olika sätt angripa detta som är ett stort 

problem i skolan, men också i samhället.

Detta arbete har fokuserat på elevers föreställningar om betyg. Resultatet säger inte hur det 

faktiskt är, vad gäller till exempel hur viktiga betygen är inför framtiden, eller hur avgörande 

det är för den egna familjen, och lärare vad en elev har för betyg. Dock kan man anse att då 

dessa är föreställningar som eleven har, påverkas dennes identitet. Dessa föreställningar har 

fått konsekvenser för identiteten idag och därför också vad individen upplever sig ha för 

handlingsutrymme och möjligheter inför framtiden. I enlighet med Hallerdt kan man anse en 

individs föreställda och faktiska möjligheter begränsas av strukturer där bland annat den 

sociala bakgrunden spelar en avgörande roll. Kan det finnas någon koppling till strukturella 

förhållanden som resulterat i att elever vid Gymnasium 1 fäster mindre vikt överlag än både 

Gymnasium 2 och Gymnasium 3 vid betygen? På grund av tidsbegränsningarna kunde en 

analys ej göras av elevernas och dess närområdes sociala och ekonomiska bakgrund.

Bra studieresultat kan öppna för möjligheter i livet, såsom högre studier, vilket kan medföra 

en social och ekonomisk trygghet för dem som har det svårare. Visserligen finns det strukturer 

i samhället som kan begränsa en individ, men viktigast är att elever i skolan oavsett bakgrund 

upplever makten i att de alltid har ett visst handlingsutrymme, med möjlighet att påverka sin 

situation idag och inför framtiden. Samhället och skolan växelverkar i uppgiften att forma 

ungdomars identitet idag och inför framtiden. Betygen kan ses som en av många maktfaktorer 

som är en del i vardagen för ungdomars identitetsskapande. En maktfaktor ej att underskatta.
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Förslag på framtida forskning

 Utifrån ett större urval, för riket eller länet representativt urval av elever undersöka 

vad det finns för föreställningar om betyg, idag och inför framtiden. Samband och 

skillnader? Vilka faktorer kan dessa bero på? Till vilken grad blir dessa föreställningar 

en del av en elevs identitet?

 Vad har betyg för prognosvärde? Finns det starka samband mellan bra betyg i 

gymnasiet och till exempel framgång i yrkeslivet, utifrån ett brett urval av elever och 

jobb. Finns det starka samband mellan att elever från elever från socialt och 

ekonomiskt utsatta områden är i avgörande grad beroende av betyg för att påverka sin 

livssituation utifrån olika variabler? Finns det samband beroende av kön?

 Vad har lärare och annan personal verksam i skolan för föreställningar om betyg? Hur 

ser de på förhållandet mellan betyg och identitet? Hur påverkas deras syn på en elev 

som individ utifrån vilka betyg en elev har i skolan?

 Hur förs diskussionen och problematiseringen av betyg på olika lärarutbildningar? 

Utifrån vilka perspektiv?

 Hur ser likvärdigheten på betygsättning ut? Jämföra om olika lärare sätter samma 

betyg på ett arbete/en kurs, beroende av vad och hur mycket de vet om eleven i fråga. 

Till exempel utifrån värdeladdade kategoriseringar som duktig, hårt arbetande, 

diplomatisk, bråkig, lat, stökig, kanske utifrån övergång från högstadiet till gymnasiet 

då lärare kan vidareförmedla allmän information om olika elever till varandra.
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Bilaga 1 -Enkäten

Besvara frågorna nedan genom att ringa in ditt svarsalternativ.

Vilken könskategori tillhör du? Man Kvinna

Vilken betygskategori stämmer bäst 
överens med ditt medelbetyg?     IG      G VG   MVG

Är du nöjd med dina betyg?              Ja Nej

Vilket program går du på gymnasiet? Samhällsp. Naturp. Praktiskt p.

Nedan följer påstånden om betyg. I vilken grad instämmer du i dem? Ringa in ditt svaralternativ.

Instämmer
 inte alls

Instämmer 
helt

11. Betyg behövs på 
gymnasiet 1 2 3 4 5 6

12. Gymnasiebetygen är 
rättvisa 1 2 3 4 5 6

13. Betygen i gymnasiet är 
avgörande för framgång i 
mitt framtida yrkesliv 1 2 3 4 5 6

14. Betygen i gymnasiet är 
avgörande för min 
personliga lycka senare i 
livet 1 2 3 4 5 6

15. Mina betyg är avgörande 
för hur min familj ser på 
mig 1 2 3 4 5 6

16. Mina betyg är avgörande 
för hur mina lärare ser på 
mig 1 2 3 4 5 6

17. Jag mår dåligt om betygen 
inte motsvarar mina 
förväntningar 1 2 3 4 5 6

18. Gymnasiebetygen är 
avgörande för min 
framtida sociala trygghet 1 2 3 4 5 6

19. Mitt självförtroende stärks 
av mina betyg 1 2 3 4 5 6

20. Jag blir motiverad av 
betyg 1 2 3 4 5 6

Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning eller dess frågor skriv dem gärna på baksidan. 
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Bilaga 2 Försättsblad – enkätundersökningen

Hej!

Mitt namn är Sandra Meneses. Jag läser på Lärarutbildningen med interkulturell profil vid 

Södertörns Högskola. För tillfället arbetar jag med mitt examensarbete, då jag vill undersöka 

vilken betydelse betygen har för elever som går sista året på gymnasiet. Med mitt arbete vill 

jag lyfta fram elevperspektivet i diskursen om betygen. Arbetet har inte som syfte att ta 

ställning för eller emot betyg. Några preliminära frågeställningar är: 

 Vilket förhållningssätt har eleverna till betygen? 

 Vilken vikt tror de att folk i deras omgivning lägger vid betygen?

 Hur viktiga tror eleverna att betygen är för deras framtida liv?

Jag är oerhört tacksam till att ni vill medverka i denna enkätundersökning. 

M v h,

Sandra Meneses
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Bilaga 3 Utdrag ur läroplanen om skolans mål och 

uppdrag – relaterat till elevers identitetsskapande

Mål och riktlinjer i skolan vad gäller kunskaper:

 ”Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper

som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.”54

 ”känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt

i samspel med andra”55

 ”befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på

såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden”56

 ”tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden,

för att bilda sig och få beredskap för livet”57

 ”utvecklar tillit till sin egen förmåga”58

Skolans värdegrund och uppdrag:

 ”Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas

upp i skolan. Perspektivet skall prägla skolans verksamhet för att ge grund

för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.”59

 ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja

elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka

i samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som

utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver”60

Skolans mål och riktlinjer vad gäller god miljö för utveckling och lärande:

 ”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan

skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet

                                                
54 Lpo 94, s. 9
55 Lpo 94, s. 9
56 Lpo 94, s. 9
57 Lpo 94, s. 9
58 Lpo 94, s. 9
59 Lpo 94, s. 6
60 Lpo 94, s. 5
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och vilja och lust att lära…Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i 

hemmet, men även skolan har en viktigroll därvidlag. Varje elev har rätt att i 

skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse

 som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”61

                                                
61 Lpo 94, s. 7


