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 Bedömning ur ett elevperspektiv har väckt förvånansvärt lite forskningsintresse. 

Samtidigt ser vi oroväckande statistik om ökad skolstress och psykisk ohälsa bland elever, 

framförallt tjejer. I och med den senaste skolreformen är betygsättningen allt mer konstant 

och individualiserad.  

 Syftet med denna studie är att, på en mer strukturell nivå, se hur den samhälleliga 

synen på kunskap och betyg kan påverka gymnasietjejers upplevelse av att bli bedömda och 

betygsatta. Samt att, mer på en individnivå, se hur deras självbild påverkas av betygsättning 

och bedömning.  

 För att undersöka detta genomförs en kvalitativ undersökning där materialet består av 

fyra individuella intervjuer och två fokusgruppsdiskussioner med tjejer som går i gymnasiet. 

Analysen genomförs främst i diskussion med Hartmut Rosas accelerationsteorier och Thomas 

Scheffs teorier om skam och stolthet.  

 I uppsatsen argumenteras för att betyg inte kan betraktas uteslutande som en 

motivationsfaktor. Bedömningens konsekvenser är beroende av elevens förväntningar, 

erkännande och förutsättningar, som i sin tur är beroende av bland annat kön, klass, 

”etnicitet” och elevens tidigare prestation. Omgivningen, exempelvis lärare, klasskamrater 

och föräldrar, är avgörande för vilken roll betyg får för eleven. Studien visar hur 

betygsättning påverkar näst intill alla delar av elevens vardag. Betyg tas på stort allvar och ses 

som avgörande för intervjupersonernas framtid. Det finns en tydlig tidsaspekt, en känsla av 

att tiden aldrig räcker till. Betygsystemets utformning får eleverna att känna att de aldrig 

presterar på en tillräckligt hög nivå, vilket i sin tur kan leda till en känsla av hopplöshet och 

uppgivenhet.  

 

Nyckelord: Betygsättning, individualisering, erkännande, skam, acceleration, 

fokusgruppsdiskussioner, intervjuer 
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1. Inledning och bakgrund 
 “Att ställa krav är att bry sig”, är ett känt citat av utbildningsministern Jan 

Björklund (2005) som bar huvudansvaret för skolreformen 2011. Hans parti Folkpartiet 

menar att betygssättning ökar fokus på kunskap i skolan (Folkpartiet, n.d.). Att sätta betyg 

menar Björklund leder till att unga personer tar skolan på större allvar. Han menar att vi 

måste lämna ”flumskolan” bakom oss (Skriftliga omdömen i höst, 2008).  

 Oavsett vad en tycker om betygsättning är det idag svårt att föreställa sig en 

skolgång utan det. Att bli bedömd och betygssatt ses som en naturlig del av att gå i skolan. 

Det blir ett sätt att se ”hur du ligger till” som elev, och ett sätt för dina föräldrar att veta 

detsamma. I och med den senaste skolreformen sätts betyg från årskurs sex. Majoriteten av 

alla ungdomar i Sverige kommer alltså att bli betygssatta i sju år av sin skolgång. 

Betygsättning och bedömning är en oundviklig del av ens lärande och vardag under en stor 

del av ens uppväxt. 

 Skolreformen 2011, förkortat Gy11, innebar en omfattande förändring av Sveriges 

gymnasieutbildning. Bland annat ändrades betygsskalan från G-MVG till F-A, där F är 

underkänt och A är högsta betyg. Sedan Gy11 infördes består betygsskalan av sex betygssteg 

istället för fyra. Vidare är kraven för att nå betyget A högre än vad kraven för att nå betyget 

MVG i den tidigare betygsskalan var.  

 Samtidigt som den nya skolreformen börjar landa ser vi oroväckande statistik om 

ökande skolstress bland ungdomar. Statistiken pekar på att spridningen inte är jämn mellan 

könen, tjejer drabbas allt hårdare av skolrelaterad stress. I åldrarna 16-18 uppger 70 % av 

tjejerna att de känner sig stressade i skolan för att de har höga krav på sig själva, detta jämfört 

med 44 % av killarna (SCB. Unga i Sverige, n.d.). Men även det allmänna hälsotillståndet är 

oroväckande dåligt, speciellt bland tjejer. Under gymnasieåren uppger en större del av 

tjejerna att deras hälsotillstånd inte är bra (Ung idag: statistik om unga, n.d.). Andelen som 

uppger att de har problem med ängslan, oro eller ångest skiljer sig markant mellan könen, 27 

% tjejer resp. 15 % killar (ibid.). Andelen som minst en gång i veckan har huvudvärk, magont 

eller svårt att somna skiljer sig också, 63 % tjejer resp. 45 % killar (ibid.).  

 Stress har negativa konsekvenser för hälsan. För att klara stressiga perioder behövs 

jämvikt mellan att vara aktiv och vila, mellan vakenhet och sömn. Annars kan 

konsekvenserna bli både fysisk och psykisk ohälsa. Utbrändhet, depression och sömnlöshet är 

vanliga stressrelaterade reaktioner. Vårdguiden menar att höga krav är en vanlig orsak till 
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stress (Eklind, 2014). Ifall en värderar sig själv utifrån prestation är det lätt att hamna i en 

pressande situation där det aldrig blir bra nog. Det är lätt att tappa respekt för sin egen person 

när du inte längre kan prestera på samma nivå. 

 Inte helt förvånande är gruppen som upplever högst skolstress, har sämst både 

fysisk och psykisk ohälsa, tjejer, samtidigt de som presterar ”bäst” i skolan (Skolverket, 

2015). Med detta inte sagt att betyg inte kan ha positiva effekter på motivation och prestation 

i skolan. Det finns dock en mängd faktorer som är avgörande för upplevelsen av att bli 

betygsatt. Det leder mig till att närmre vilja undersöka vad som händer med en person när den 

blir bedömd. Statistik och egna erfarenheter pekar på att betygssättning inte bara påverkar 

framtidsutsikter och motivation, utan också har en koppling till självbild och mående. Jag vill 

se ifall krav verkligen bara är ”att bry sig”.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 Syftet med undersökningen är att, med motivering i den statistik som lyfts i 

inledningen, se hur den samhälleliga synen på betyg och kunskap påverkar gymnasietjejers 

upplevelse av bedömning och betygsättning, samt att se hur deras självbild påverkas av 

detsamma. Uppsatsens frågeställningar är som följer:  

- Hur kan gymnasietjejer påverkas av och resonera kring det nya betygsystemet och 

omgivningens syn på kunskap? 

-  Hur kan unga tjejers självbild påverkas av betygsättning och bedömning? 

2. Tidigare forskning 
 Bedömning och betygsättning ur ett elevperspektiv har väckt förvånansvärt lite 

intresse hos forskare. De som lever med och påverkas av betygssättning borde vara av största 

intresse för skolforskning. Även den starka kopplingen mellan kön, skolstress och prestation 

är svår att hitta försök till djupare förståelse av.  

 En avhandling som visar intresse för bedömning ur ett elevperspektiv, och en 

frustration över bristande tidigare forskning på ämnet, är dock I den betraktades ögon – 

Ungdomar om bedömning i skolan skriven i Barn- och ungdomsvetenskap av Jennie 

Sivenbring (2016). Hon undersöker hur elever i årskurs 9 tänker kring och upplever 

bedömning. Det empiriska materialet består av 28 semistrukturerade intervjuer med elever i 

tre olika skolor och hennes analys fokuserar hur bedömning kan inverka på subjekt-

skapandet, samt möjligheter och hinder för ungdomar att vara och agera i skolan. Resultatet 
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visar att betyg inverkar på i princip allt eleverna gör och tänker kring skolan. Att 

betygskriterierna är svårförståeliga gör att eleverna har svårt att veta vad som förväntas av 

dem. Eleverna använder sig istället av olika investeringar och taktiker för att få bra betyg. Att 

få bra betyg ses som viktigt för elevens framtid. Avhandlingen bidrar med kunskap till hur 

betygsättning, som Sivenbring utrycker det, ”griper in i elevsubjekt och konstruerar villkor 

för hur de kan agera och vara”.  

 En annan avhandling om elevers upplevelse av bedömning är skriven av Carina 

Vretlund (2011) i Utbildningsvetenskap, "Dom som hade bra betyg behandlade dom som 

kungligheter, vi andra typ sket dom i": En samtalsanalytiskt orienterad narrativ analys av IV-

elevers berättelser. Syftet med undersökningen är att genom samtalsanalytiskt orienterad 

narrativ analys ge en bild av hur elever som inte uppnått godkänt i grundskolans kärnämnen 

beskriver sin tidigare skoltid och anledningen till att de inte fick betyget godkänt. Fokus är på 

själva samtalsformen, men eftersom det samtidigt ges en bild av hur eleverna 

identitetspositionerar sig i förhållande till dominerande narrativ om skolan är det av intresse 

för mitt ämne. Resultaten visar på hur elever som beskrivs som svaga inte identifierar sig 

med bilden av sig själva som svaga. Det finns en konflikt mellan rollen de tilldelats (på grund 

av satta betyg) och egen självbild. Resultaten visar även på att skolans organisation (lärare, 

klassrumsklimat med mera) har stor betydelse för elevers skolprestation. Här visas på 

komplexiteten i elevers prestation, förväntningar och självbild, och på att skolmiljö och 

bedömning är av vikt i identitetsskapande.  

 Förutom ovan nämnda artiklar har jag valt att lyfta ett antal artiklar som inte specifikt 

fokuserar på upplevelsen av bedömning och betygssättning men som berör identitetsskapande 

i skolmiljö. Artikeln Mothers' and Fathers' Attitudes Toward Their Children's Academic 

Performance and Children's Perceptions of Their Academic Competence av Emily P. 

McGrath och Rena L. Repetti (2000) undersöker sambandet mellan föräldrars förväntningar 

på sina barns prestation i skolan och barnens egen uppfattning av deras prestation och 

kompetens. Den visar på att föräldrars nivå av tillfredsställelse med deras barns prestation i 

skolan korrelerar, oberoende av barnens faktiska prestation, med barnens egen uppfattning av 

sin kompetens. Här ser vi att det finns annat än prestation som spelar roll för elevers självbild 

i skolkontext.  

 En PISA-undersökning av OECD-länderna från 2012, Grade expectations: how 

marks and education policies shape students' ambitions, visar på att prestation inte är den 

enda faktorn som påverkar elevers förväntningar på framtida utbildning. Tjejer i högre 

socioekonomiska områden tenderar att ha mer ambitiösa framtidsförväntningar än killar i 
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lägre socioekonomiska områden trots att de presterar på samma nivå. Klass och kön är av 

betydelse för akademiska förväntningar. 

 En undersökning av Ellen Rydell Altermatt och Jackson Kai Painter (2016), I Did 

Well. Should I Tell? Gender Differences in Children’s Academic Success Disclosures, 

undersöker könsskillnader i barns villighet att avslöja lyckade skolprestationer till vänner. 

Den är genomförd i USA med 524 elever. Den bekräftar hypotesen att det finns en signifikant 

könsskillnad, tjejer är mer villiga än killar att berätta om positiva skolresultat. Altermatt och 

Painter menar att en nedvärdering av skolan, som del av den maskulina rollen, kan vara en 

del av förklaringen. Hos tjejer förväntas däremot positiva skolresultat eftersträvas. En 

normalisering av att värdesätta höga skolresultat kan vara viktigt i tjejers identitetsskapande.  

 Avslutningsvis vill jag lyfta en undersökning med grund i statistik kring förhållandet 

mellan skolprestation och subjektiv hälsa. Den sociologiska artikeln School-performance 

indicators and subjective health complaints: are there gender differences? av Sara Brolin 

Låftman och Bitte Modin (2011) undersöker upplevd stress bland elever i nionde klass i 

Stockholm. Här bekräftas att tjejer upplever högre krav från skolan, får högre betyg och har 

sämre upplevd hälsa. Författarna menar dock att en förklaring till att tjejer känner sig mer 

stressade gällande skolan kan vara att de är mognare än killar i den här åldern och därför ser 

mer mening med lärande. 

 Sammanfattningsvis är den vetenskapliga litteraturen vald dels för att belysa 

forskning inom mitt eget ämne, men även för att visa på behovet av ytterligare förklaringar 

till elevers hälsa i förhållande till deras prestation. Mycket visar på att upplevelsen av att bli 

betygssatt är komplex och kontextbunden. De två inledande avhandlingarna visar på 

svårigheten med att förhålla sig till betyg och vilken del det kan ha i ens identitetsskapande. 

Resterande artiklar visar på att föräldrar påverkar ens självbild i förhållande till satta betyg, 

att klass och kön kan påverka ens förväntningar inför framtida utbildning, att kön är 

avgörande för ifall akademiska framgångar är positivt eller negativt laddat och att den 

subjektiva hälsan upplevs sämre bland tjejer än killar inför gymnasiet. Ingen forskning verkar 

dock vara gjord på elever som studerar i den nya gymnasieskolan (Gy11), där 

betygssättningen har intensifierats och reformerats. Inte heller specifikt på tjejers upplevelse 

av betygssättning i svensk kontext. Därför är mitt ämne högst relevant och viktigt att se 

närmre på. 
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3. Metodologi och tillvägagångssätt 
 I följande avsnitt redogörs för den metodologi som använts för att undersöka 

gymnasietjejers upplevelse av att bli bedömda och deras tankar om betygsättning. 

Inledningsvis beskrivs den metodologiska ansatsen följt av en presentation av det 

vetenskapsteoretiska perspektivet. Därefter motiveras och beskrivs valet av kvalitativa 

metoder; semistrukturerad intervju och fokusgrupper. Avslutningsvis en beskrivning av den 

praktiska insamlingen av materialet och genomfört analysarbete.  

3.1 Metodologisk ansats  
 Uppsatsens metodologiska ansats är hermeneutisk. Detta med motivering att jag vill 

få en inblick i och större förståelse för elevers upplevelse av att bli bedömda, inte kartlägga 

ett fenomens utsträckning eller förekommande (Thurén, 2007. s94). Här finns ingen önskan 

att producera objektiv eller mätbar kunskap, snarare är målet en ökad förståelse inom ämnet. 

Vid en hermeneutisk ingång är det av största vikt att redogöra för tolkarens förförståelse och 

undersökningens kontext (Thurén, 2007. s103). Två vanliga problem som lyfts upp med 

hermeneutiska ansatser är dels en tendens till projektion, att forskaren utan större reflektion 

antar att andra människor upplever världen på samma sätt. Något som försökts undvikas 

bland annat genom ett explorativt arbetssätt, men även genom en transparens gällande 

tillvägagångssätt och forskarens position. En andra kritik mot hermeneutiken är att forskaren 

lätt kan glömma att placera det som tolkas i rätt kontext och sammanhang (Thurén, 2007. 

s97). I och med uppsatsens konstruktivistiska ingång och i det se material-insamlingens 

kontext som avgörande för resultatet, minskar risken för att ta resultat ur sin kontext.  

3.2 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
 Det bör ske en reflektion kring undersökningens vetenskapsteoretiska perspektiv inför 

metodologiska val, eftersom grundläggande kunskapssyn och förståelse av världen är 

avgörande vid val som tas genom undersökningens gång (Justesen, Mik-Meyer & Andersson, 

2011. s10). Undersökningen kommer att ha en konstruktivistisk ingång vars grundantagande 

är att verkligheten kontinuerligt konstrueras genom sociala processer (Justesen, Mik-Meyer 

& Andersson, 2011. s11). Undersökningsfältet är alltid kontextuellt och beroende av sociala 

processer (Justesen, Mik-Meyer & Andersson, 2011. s12). Denna ingång får konsekvenser 

för metodologiska val i det att forskaren exempelvis inte utgår från att det finns en sanning 

som den kan nå genom att komma tillräckligt nära sitt fält. Studien kommer alltså inte att 
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försöka nå en sanning eller fullständig förståelse av dess intervjupersoners berättelser, men 

däremot lägga vikt vid insamlingens kontext. Gällande den kontextuella verklighetssynen 

menar jag att individers upplevelse av bedömning kan stå i relation till exempelvis klass, kön, 

skola och föräldrars utbildning. En konstruktivistisk ingång har i sin grund möjlighet till ett 

kritiskt perspektiv, då den utgår från att samhället som det ser ut idag inte är av naturen givet 

och kunde sett annorlunda ut (Justesen, Mik-Meyer & Andersson, 2011. s23-25). Materialet 

kommer att betraktas med inställningen att ingenting är givet; könsskillnader i skol-prestation 

behöver exempelvis inte bero på att tjejer är mognare och duktigare ”till sin natur”, om de 

visar sådana egenskaper kan det förklaras och förstås utifrån specifika sociala och historiska 

processer. Med en konstruktivistisk ingång visas på komplexitet, mångtydighet och 

instabilitet i den sociala verkligheten (Justesen, Mik-Meyer & Andersson, 2011. s55). 

3.3 Kvalitativ metod 
 Det finns mängder av statistik om betygssättning och könsskillnader i utbildning. Med 

hjälp av en kvalitativ metod syftar studien till att se bortom dessa siffror, försöka begripa 

processer bakom dem och förstå vad de innebär för människor som är en del av dem. Här 

finns inget intresse av att mäta insamlad data i hur mycket, hur länge eller hur ofta. Studien 

syftar till att beskriva ett fenomen (upplevelsen av att bli bedömd), i sin kontext (bland 

gymnasietjejer i Sverige) och med bakgrund mot denna presentera en tolkning som ger ökad 

förståelse för fenomenet (med hjälp av analys och teori) (Justesen, Mik-Meyer & Andersson, 

2011. s12). Det finns en problematik i att elevens röst knappt är representerad i forskning om 

bedömning och betygssättning. Med en kvantitativ undersökning är mina farhågor att studien 

endast hade bekräftat tidigare forskning om bedömning. Med en kvalitativ ingång kan studien 

exempelvis undersöka inte bara betygens koppling till stress, utan även se hur individers 

mående och självbild kan påverkas av skolmiljön. 

3.4 Metod 1: Semistrukturerad intervju 
 Som huvudsaklig materialinsamling för studien har fyra kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer genomförts. Utöver detta två fokusgrupps-diskussioner, vilket kommer att 

behandlas närmre i följande kapitel. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer får jag 

möjlighet att lyssna till individers upplevelser av och reflektion kring betygssättning. Mitt 

metodval beror på att mitt arbetssätt är explorativt (Justesen, Mik-Meyer & Andersson, 2011. 

s47). Jag går inte in i mitt arbete med en hypotes eller tanke om vad mitt framtida material 

kommer att bestå av. Jag har valt ett antal teman som tidigare forskning har visat är av 
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betydelse för upplevelsen av betygssättning eller som jag själv finner intressanta utifrån egna 

erfarenheter. Semistrukturerad intervju passar bra därför att den ger mig möjlighet att ta upp 

ett antal teman och koppla dem till betygssättning, för att sedan se vilken vikt de ges av 

intervjupersonen (ibid.). Mina valda teman utifrån tidigare forskning och eget intresse är: 

”allmänt om betygssättning”, ”betyg bland vänner”, ”betyg och föräldrar”, ”betyg i klassen”, 

”betyg och lärare” samt ”betyg och identitet/självbild”. 

 I min intervjuguide har jag ett antal frågor kopplade till varje tema, men en flexibilitet 

gällande vilken ordning frågorna ställs i. Jag låter intervjupersonen berätta om en situation 

som leder in på ett visst ämne, vilket leder in på ytterligare ett. I slutet av intervjun läser jag 

igenom mina ämnen för att se ifall de har täckts, om så inte är fallet kompletterar jag med 

några mer konkreta frågor och ger intervjupersonen möjlighet till tillägg i slutet av intervjun. 

Frågorna har ställts på varierande sätt vid varje intervjutillfälle, de har inte ställts i samma 

ordning och fått olika mycket tid och fokus beroende på intervju-personens intresse och 

erfarenheter av ämnet. Anledningen till att jag har med så många liknande frågor i min 

intervjuguide är att jag vill kunna ställa kompletterande frågor ifall intervjupersonen ger 

”otillräckliga svar” (Justesen, Mik-Meyer & Andersson, 2011. s46-47). Genom att ställa 

frågor hänvisande till vad intervjupersonen tidigare berättat om visar jag även på att jag tar in 

det intervjupersonen berättar (Ahrne & Svensson, 2015. s45). Att stärka intervjupersonens 

självförtroende och belysa att dennes åsikter och erfarenheter är viktiga kan vara en del i att 

minska maktobalansen mellan intervjuperson och intervjuare (Ahrne & Svensson, 2015. s49). 

3.5 Metod 2: Fokusgruppsdiskussioner 
 Som komplement till de fyra individuella intervjuerna genomförs två 

fokusgruppdiskussioner. I Handbok i kvalitativa metoder definieras metoden som 

”diskussioner i grupp där människor möts för att på ett fokuserat sätt diskutera olika aspekter 

av ett ämne eller tema” (Ahrne & Svensson, 2015. s82). Till skillnad från kunskapen som 

genereras av individuella intervjuer baseras materialet från fokusgruppsdiskussioner i högre 

grad på kollektiva, gemensamma erfarenheter. Forskningsgruppsmetoden är explorativ till sin 

natur, då den utgår från att deltagarna är kunnigare i ett ämne än gruppledaren (ibid.), och 

passar därför bra till uppsatsens syfte. Metoden är intressant som komplement eftersom 

skolmiljön är kollektiv, och individuella intervjuer kan ha svårt att fånga en viss 

”skoljargong”. Den kan ge en känsla av hur vänner och klasskamrater diskuterar och 

resonerar kring betygssättning. Att studiens deltagare har gått i samma klass och är vänner 

sedan tidigare leder till att de kan känna sig bekväma i gruppen. De har liknande erfarenheter 
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men kan ge skilda beskrivningar av och ha olika perspektiv på lärare, elever och händelser. 

Deltagarna kan behöva försvara sina argument inför varandra vilket kan framkalla mer 

detaljerade förklaringar. 

 Användningen av fokusgrupper är kompatibel med uppsatsens konstruktivistiska 

ingång då det finns en förståelse av världen som byggd på gemensamma erfarenheter. 

Konstruktivismen understryker att världen är kollektivt konstruerad (Justesen, Mik-Meyer & 

Andersson, 2011. 23) och att människors kunskap utformas i samspel med andra. Social 

interaktion är av betydelse för analysen; utöver individens erfarenhet kan en gemensam 

diskurs observeras. 

 Protokollet som användes vid fokusgruppdiskussionerna har liknande teman som 

intervjuguiden till de individuella intervjuerna, men med andra formuleringar. Frågor 

formuleras annorlunda eftersom deras syfte är att stimulera diskussion hos deltagarna (Ahrne 

& Svensson, 2015. s86), snarare än att få deltagarna att berätta om och reflektera om 

personliga erfarenheter. Diskussionerna är tänkta att pågå så oberoende av gruppledaren som 

möjligt (ibid.). Därför har påståenden och dilemman lyfts fram som deltagarna kan diskutera 

utan för stor inblandning av gruppledaren.  

3.6 Reflektion kring metoderna 
  Min roll var inte densamma i intervjusituationen och fokusgruppdiskussionen. Vid 

intervju var det ett möte mellan mig och intervjupersonen på ett mer personligt plan. Här var 

min roll mer aktiv och ledande då intervjupersonerna hade lättare att hamna på ”villovägar” i 

sitt berättande. Intervjuguiden användes mer aktivt än fokusgrupp-protokollet. Vid 

fokusgruppsdiskussionerna visste deltagarna att det övergripande ämnet var betyg och höll 

sig till att prata kring betyg under hela diskussionen. Jag behövde inte gå in och styra särskilt 

ofta, jag ställde en del följdfrågor och ibland bad jag deltagarna att utveckla sina tankegångar. 

Utöver det lyssnade jag mest och såg till att de olika ämnena diskuterades. Min egen 

upplevelse var att intervjupersonerna var mer sökande efter min bekräftelse av att det de 

berättade var av intresse för mig, än vad deltagarna var vid fokusgruppsdiskussionerna. I 

fokusgrupperna förlitade deltagarna sig mer på tryggheten sinsemellan, och gav mig fokus 

först när de inte längre hade något att prata om och det blev tyst.  

3.7 Deltagare 
 Totalt har 10 personer deltagit i min studie. Sex av dem vid två fokusgrupp-

diskussioner och fyra vid individuella intervjuer. Vid det ena fokusgrupptillfället deltog fyra 
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elever, vilket var mitt önskade antal för att stimulera diskussion. Vid det andra deltog två 

elever, här var planerat för fler men endast två dök upp. Eftersom jag endast var i kontakt 

med deras lärare var antalet inte något jag kunde kontrollera eller planera inför. Varje 

intervju/fokusgruppdiskussion varade i ungefär 60 till 90 minuter. De går på olika gymnasie-

skolor (förutom de sex som deltog i fokusgrupps-diskussionerna som alla gick på samma 

gymnasium). De fem olika gymnasieskolorna har olika inriktningar, erbjuder olika program 

och är ibland kommunala, ibland privata. Det är ”estetskolor” och ”ekonomiskolor” med 

olika profileringar. Deltagarna är 16 till 18 år och går antingen sitt första, andra eller tredje år 

på gymnasiet. De har olika ambitioner samt upplevelser av och åsikter om betygssättning.  

 Homogeniteten i mitt urval utgörs av att alla mina intervjupersoner under tiden för 

undersökningen är mitt uppe i sin gymnasieutbildning. De identifierar sig alla som tjejer. De 

är alla bosatta och uppvuxna i Sverige, alla även med svensk bakgrund. Jag är medveten om 

mina intervjupersoners priviligierade situation i och med deras ”etnicitet” och erkända plats i 

Sverige. Jag har dock inget material att jämföra deras upplevelser mot, och ”etnicitet” 

kommer inte att få en stor del i min analys. Även mina intervjupersoner poängterade att ”de 

med invandrarbakgrund” inte ges samma plats eller möjlighet i skolan, vilket jag tyvärr inte 

kommer att representera i mitt urval eftersom mina intervjupersoner inte har erfarenheter av 

denna maktstruktur själva.  

 Att mina intervjupersoner har så skilda ambitioner och erfarenheter, och går på 

gymnasieskolor som skiljer sig så mycket åt, ger mig möjlighet att upptäcka vad som 

påverkar allas upplevelse av betygsättning. Inte bara hur det påverkar personer som vill ha 

högsta betyg och går på en ”elit”-skola, utan även personer som inte bryr sig om vilka betyg 

de får. Detta för att försöka se vad som genomsyrar tillvaron där bedömning är vardag. 

3.8 Tillvägagångssätt och genomförande 
 För att intervjupersonerna så lite som möjligt skulle påverkas av min position som 

intervjuare och ha så liten vetskap som möjligt om mig som person ville jag hitta intervju-

personer utan tidigare koppling till mig. Inledningsvis tog jag kontakt med runt 10 rektorer 

och lärare för att de sedan skulle kontakta elever, här visades dock inget intresse och jag fick 

istället leta upp intervjupersoner via egna kontakter. Två av intervjupersonerna visade 

intresse efter att en vän till mig hört av sig till en elevorganisation hen tidigare var medlem i 

för att se ifall där fanns någon som hade kunnat tänka sig att ställa upp. Ytterligare två fick 

jag tag i genom bekanta till mig. De var alltså bekantas vänner och blev direkt tillfrågade av 

dem. De som var med i de två fokusgrupperna blev kontaktade av en lärare vars fru var 
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bekant till min handledare. Urvalet kommer med största sannolikhet inte att påverka resultatet 

i en viss riktning då ingen av intervjupersonerna har någon egentlig koppling till mig, har 

träffat mig tidigare eller vet vem jag är.  

 Intervjuerna har genomförts på plats och tid vald av intervjupersonen för att försöka 

skapa en avslappnad situation. Fokusgruppdiskussionerna utfördes i grupprum på deltagarnas 

skola, en för dem känd plats där jag var besökare, vilket kan tänkas skapa en trygghet för 

dem. Resterande intervjupersoner har jag träffat på olika caféer valda av dem. Eftersom även 

tidpunkten är vald av dem hoppas jag att intervjupersonerna inte känt sig stressade eller känt 

att det varit på mina villkor. En kritik mot att hålla intervjuer på offentliga platser kan vara 

risken för störande omgivning och buller som gör att intervjupersonerna inte känner sig 

avslappnade (Ahrne & Svensson, 2015. s43). Detta var dock inte något jag upplevde som ett 

problem då vi hittade platser där det inte var särskilt mycket människor. Jag kan inte tala för 

intervjupersonernas upplevelse men jag reagerade inte på att de tycktes bli störda av 

omgivningen. Ifall frågorna hade varit av ett känsligare slag hade helt avskilda platser valts. 

Frågorna är av ett personligt slag, men jag upplevde intervjupersonerna som avslappnade i 

sitt berättande. Att flera av dem inte ens brydde sig om att bli anonymiserade, talar för att val 

av plats inte har stört eller skapat en otrygg stämning. 

 Materialinsamlingen genomfördes under ungefär två veckor. Detta berodde dels på 

intervjupersonernas tillgänglighet men även på att jag själv ville ha möjlighet att lyssna 

igenom och transkribera genomförd intervju innan nästa tog plats. På det sättet fick jag 

möjlighet att undvika att göra om misstag och fundera kring eventuella nya intressanta ämnen 

som jag ville följa upp och fråga nästa intervjuperson mer om (ibid.).  

 Ingen annan ersättning än fika erbjöds då vi sågs. Genom att bjuda på fika skapas en 

trevligare stämning under intervjusituationen och uppskattning visas (ibid.). 

Intervjupersonerna visste att det inte fanns någon ersättning och ställde upp av eget intresse.  

 Eftersom studien inte syftar till att skapa generaliserbart material är motiveringen till 

antalet intervjupersoner inte att kunna uttala sig om en hel grupp. Istället är den att antalet är 

tillräckligt för att undvika enskilda personers väldigt personliga uppfattningar (Ahrne & 

Svensson, 2015. s42). Jag fortsatte att genomföra intervjuer tills jag kände att jag uppnått 

”mättnad”, vilket inom kvalitativa studier är en känsla av att svar inte tillför något nytt och 

mönster börjar upptäckas. Vid den sista intervjun kändes svaren väntade och började bekräfta 

tidigare tankar.  
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3.9 Etiska överväganden 

 Att intervjua barn: Deltagarna i studien är mellan 16 och 18 år, flera av dem är alltså 

inte myndiga, och räknas som barn. Två av studiens deltagare är 18. Enligt lagen om 

etikprövning behöver barn som fyllt 15 år och inser vad forskningen betyder för egen del 

informeras och samtycka till forskningen (Ahrne & Svensson, 2015. s69). Vid varje möte har 

deltagarna informerats om hur materialet kommer att användas, var det kommer att 

publiceras och syftet med studien. Vid fokusgruppsdiskussionerna hade jag även deltagarnas 

lärares tillåtelse. Barnperspektiv i forskning kan bidra till att ge barn större ”status som 

aktörer i samhället” (Ahrne & Svensson, 2015. s71). Deras röster måste höras för att begripa 

skolreformers inverkan på elever. Detta speciellt då tidigare forskning visar på ett bristande 

elevperspektiv i skolforskning.  

 En problematik i att intervjua personer som inte är myndiga är att de kan dela med sig 

av personlig information med ”bristande konsekvenstänk”, något som inte ses som en större 

risk i denna studie då frågorna som ställs inte är av en särskilt känslig karaktär. Jag var 

noggrann med att förklara att intervjuerna är frivilliga, och att de deltar på egna villkor. Att 

de när som helst kan låta bli att svara, ta paus eller avbryta.  

 För ytterligare försäkran om att deltagarna känner sig bekväma med den information 

som delas i studien har jag vid slutet av varje intervjutillfälle eller fokusgruppdiskussion 

förklarat att jag gärna vill att de läser igenom mitt arbete innan det lämnas in och publiceras. 

Detta för att de inte ska känna att deras argument eller beskrivningar har tagits ur kontext 

eller beskrivits fel. Men även för att de inte ska känna att där är någon information de inte vill 

ska vara med. Detta har alla deltagare ställt sig positivt till och varit mer än villiga att göra. 

Tidpunkten denna uppsats publiceras har tyvärr endast tre av intervjupersonerna haft tid att 

läsa igenom uppsatsen. De som hunnit läsa uppsatsen var positivt inställda och kände igen sig 

i analysen.  

 Anonymitet och informerat samtycke: I inledningen av varje intervju har jag 

förklarat hur anonymiseringen av mina deltagare kommer att ske och samlat in informerat 

samtycke. Ljudmaterialet är lagrat på min telefon och raderas efter färdig transkribering. 

Information som kan knytas till deltagarna, exempelvis ort och skola, kommer inte att finnas 

med i mitt arbete. Allt material som kan knytas till deltagarna kommer att raderas vid avslutat 

arbete. Detta har många av intervjupersonerna till och med betonat att jag inte behöver göra, 

de verkar inte betrakta sina upplevelser av betygssättning som känslig information. 
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3.10 Forskarroll och position i intervjusituation 
 Reflexivitetskriteriet inom den konstruktivistiska traditionen innebär att jag som 

student ska reflektera över min egen position och erfarenhets betydelse för undersökningen 

(Justesen, Mik-Meyer & Andersson, 2011. s41). Min positionering har oundvikliga 

konsekvenser för min undersökning. I egenskap av kvinna finns en gemenskap med mina 

intervjupersoner. Mest troligt har även att min ålder betydelse. Eftersom jag avslutade 

gymnasiet för två år sedan har jag ett färskt minne av det och en större förståelse för hur det 

är att gå i gymnasiet idag. Jag gick i den nya gymnasieskolan (gy11) och har kunskap om och 

erfarenhet av det nya betygssystemet, skalan och dess kriterier. Då intervjupersonerna 

uttrycker en frustration över personer som inte förstår hur den nya skolan och det nya 

betygssystemet fungerar, upplevs min erfarenhet av Gy11 troligen positivt. Det kan dock ses 

som en eventuell nackdel, då jag riskerar att föra över min upplevelse av gy11 på deltagarna. 

Men jag upplever själv att jag hela tiden kritiskt reflekterat för att inte ”hamna där”.  

3.11 Analysmetod 
 För att göra materialet ”begripligt” inspirerades jag av den trestegsanalys som återges 

i ”Från stoff till studie” (2015); sortera, reducera och argumentera. Efter första genomgången 

av materialet, transkriberingen, lyssnades varje intervju igenom en gång till. Detta för att hitta 

felskrivningar, få ett grepp om den allmänna känslan i intervjun och bättre minnas hur olika 

tankar förts fram, i vilken anda och i vilket tonläge. Efter utskrift av material gjordes en 

tredje genomgång av samtliga intervjuer där intressanta citat markerades, kopplingar och 

återkommande teman söktes efter. Detta för att få överblick, skapa ordning, frambringa 

kategorier samt identifiera relationer (Rennstam & Wästerfors, 2015. s81).  

 Jag hade olika listor med möjliga teman där jag skrev upp sidor från de olika 

intervjuerna som var intressanta tillsammans och försökte hitta kopplingar mellan olika 

teman, detta för att ”det som åtskiljs också bör förberedas på att bindas samman” (Rennstam 

& Wästerfors, 2015. s86). Denna del av arbetet var viktig för hur studien skulle ta form på 

grund av dess explorativa ingång där det inte fanns några klara teman. Ett av tipsen i Från 

stoff till studie som jag hade stor användning av var att ”koncentrera diskursen”, att skriva en 

rad citat som sammanfattar den diskurs jag vill fånga (Rennstam & Wästerfors, 2015. s89). 

Här fick jag fram det mest slående och genomgående för skolmiljön och betygssättning, det 

som verkade svårt att undvika ifall en befann sig i skolmiljö. Jag försökte fånga vad det är 

som elever måste förhålla sig till och definiera sig i förhållande till oavsett ambition och 
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prestation (Rennstam & Wästerfors, 2015. s92). Med listan över citat fick jag en överblick 

över hur de hängde samman, vilket sedan gjorde det lättare att reducera. Här kunde jag 

identifiera vad som var viktigast för mig, och vilka teman som var intressanta i förhållande 

till varandra. Jag försökte söka efter en diskurs som berörde alla, istället för att fastna vid 

redan förgivettagna uppdelningar och grupperingar som en är van vid att sortera efter 

(Rennstam & Wästerfors, 2015. s97). Istället för att dela upp materialet efter exempelvis 

lärare och elevers attityder, förväntningar på killar resp. tjejer eller hög- och lågpresterande 

elever försökte jag att identifiera nya kategorier och teman.  

 Fortsättningsvis var det dags att reducera. ”Att analysera kvalitativt material är en 

fråga om att välja bort” (Rennstam & Wästerfors, 2015. s136). Materialet var stort och där 

fanns en mängd intressanta teman. Jag valde att först ”sammanfatta” det som var mest talande 

och utstående i mitt material, för att sedan försöka att kategorisera denna ”berättelse”. Under 

arbetet med min teori och analys har jag vandrat fram och tillbaka mellan mina utlyfta teman 

och mitt material. Jag organiserade materialet efter brännpunkter som jag fann särskilt 

talande (Rennstam & Wästerfors, 2015. s135) och formade sedan analysen efter dessa. 

Samtidigt hade jag min sammanställning av materialet för att fånga en helhetsbild.  

4. Teoretiska perspektiv 
 Som jag poängterat tidigare är betyg intressant ur en mängd perspektiv. I detta avsnitt 

kommer jag att presentera de teoretiska perspektiv jag valt för att belysa mitt syfte. Teorin 

har valts efter första analysen av materialet, där teman identifierades. Då mitt syfte är att 

undersöka hur individer (tjejer på gymnasiet) påverkas av strukturella förändringar (betyg 

och skolmiljö) vill jag ha teoretiska perspektiv som belyser både en individ- och strukturnivå. 

Inledningsvis kommer jag att presentera Hartmut Rosas teorier om acceleration för att sedan 

gå in på emotionssociologi och Thomas Scheffs teorier om skam. 

4.1 Hartmut Rosa: Acceleration 
	   Hartmut Rosa är en samhällskritisk sociolog vars huvudsakliga tes är att moderniteten 

kan skildras som en erfarenhet av acceleration. Han gör i essäboken ”Acceleration, 

modernitet och identitet. Tre essäer” (2014) en systematisk genomgång av accelerationens 

roll för moderniteten och urskiljer tre avgörande dimensioner: den tekniska accelerationen, de 

accelererande sociala förändringarna och det accelererande livstempot. Grundtanken är att 

allting förändras i allt snabbare tempo, och att denna acceleration inte kan reduceras till andra 
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moderniseringsprocesser utan ligger till grund för dem. Mitt fokus kommer dock inte att vara 

på accelerationsteorins grundkomponenter, utan på hur Rosa redogör för accelerationens 

relation till individualisering. Fortsatt deras relation till och påverkan på subjektet.  

4.1.1 Liberalism, acceleration och frihet 

 Rosa menar att individualismens och liberalismens anspråk på självbestämmande och 

autonomi har legitimerat alla omstruktureringar som behövts för en accelerationsregim (Rosa, 

2014. s133), att accelerationen har varit nödvändig för individualiseringens framfart. Rosa 

beskriver en paradox som uppstått under 2000-talet där accelerationen istället för att gynna 

nu hotar att ”underminera den individuella livsföringens frihetspotential” (Rosa, 2014. s133). 

Han beskriver hur accelerationen uppvisar drag som totalitärmakt då den utövar press på 

subjektets handlingar, är omöjlig att komma undan, genomtränger alla områden av livet och 

är näst intill omöjlig att göra motstånd mot (Rosa, 2014. s117). Moderna samhällen framstår i 

sin självbild som ”extremt fria” men bakom denna föreställning döljer sig en överväldigande, 

vad Rosa kallar, ”måstens retorik” (Rosa, 2014. s129). Våra allt längre ”att göra-listor” leder 

till att vi aldrig kan slappna av och inte känner oss fria. 

4.1.2 Det individuella livstempots acceleration 

 Vad Rosa beskriver som det individuella livstempots acceleration innebär att vi måste 

göra saker allt snabbare och att vi måste göra fler saker på kortare tid. Subjektivt leder detta 

till en känsla av tidsbrist, tidspress och stress. Rosa illustrerar konsekvenserna av detta som 

”slippery slope”-fenomenet: känslan av att överallt befinna sig ”på en halkig utförsbana” 

(Rosa, 2014. s72). Faran att hamna på efterkälken skapar tryck att höja det individuella 

livstempot. En av individualiseringens aspekter är ökade valmöjligheter (Rosa, 2014. s67). 

Detta leder till upplevelsen att en allt oftare kunde valt annorlunda och att situationen kunde 

förändrats (Rosa, 2014. s66). Med allt större valmöjligheter måste en i allt högre grad aktivt 

planera för det egna livet, något som försvåras av den samhälleliga accelerationen eftersom 

det blir allt svårare att förutse vad ens val kommer att ha för konsekvenser (Rosa, 2014. s68).  

4.1.3 Konkurrens och erkännande 

 Rosa menar att prestation och produktivitet anses vara legitima fördelningsprinciper i 

det moderna samhället. Kampen om erkännande blir en tävling där social uppskattning 

utdelas enligt konkurrensprincipen. Det räcker inte längre att ”vara” i det moderna samhället, 

eftersom privilegier och erkännande fördelas efter prestation och produktivitet måste du hela 

tiden bevisa dig på nytt (Rosa, 2014. s113-116). Subjekten måste därför vara snabba och 
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flexibla för att få behålla social uppskattning. Denna performativa konkurrens skapar stor 

otrygghet hos subjekten eftersom deras erkännande aldrig är säkrat, vilket i sin tur leder till 

en känsla av att ansträngningar är meningslösa och händelser slumpartade (ibid.). Rosa menar 

att de priviligierade kämpar för att hänga med i det individuella livstempot medan de som är 

sjuka eller börjar med ”sämre resurser” ser det som meningslöst att ens försöka hänga med 

och ”inte ens börjar springa” (Rosa, 2014. s118).  

4.1.4 Acceleration och identitet 

 Rosa myntar termen situativ identitet, som han menar kännetecknar senmoderniteten, 

varigenom människor ”ständigt på nytt kan orientera och besluta sig i konkreta kontexter och 

därmed förbättra sin handlingsförmåga” (Rosa, 2014. s95). Detta tillstånd leder till en känsla 

av ett ”rasande stillastående”: outtömliga valmöjligheter, men eftersom alternativen ständigt 

ändrar skepnad finns inga långsiktiga strategier för att dra fördel av dem. Vi ställs samtidigt 

inför utmaningar vi inte utvecklat rutiner inför och får dåligt samvete för att vi tagit beslut där 

vi inte varit så välinformerade som vi skulle kunna och ”borde” vara (Rosa, 2014. s142). Vi 

hinner inte göra uppgifter så bra som vi vill då det alltid finns andra som behöver göras.  

 Enligt Rosa har ett ”skyldigt subjekt” skapats i det moderna samhället, aktörer blir 

ständigt skyldiga till att inte ha uppfyllt sociala förväntningar. De blir aldrig bra nog och är 

aldrig i fas. Och det finns inga utsikter för överseende eller förlåtelse vid ett ”misslyckande” 

(Rosa, 2014. s130-131). Eftersom tidsnormer fungerar som naturliga och orubbliga, trots att 

de är en social konstruktion, gör subjekten sig själva och sin dåliga tidshantering, 

kortsiktighet, oförmåga att planera, tröghet, långsamhet eller bristande disciplin ansvariga för 

det tidstvång de upplever (Rosa, 2014. s119). 

 Med oklara parametrar för identitetsbildning där vi inte vet vad som definierar oss och 

undergrävda parametrar utifrån vilka identitetskonstitutiva beslut över huvud taget kan fattas, 

eftersom ingenting är varaktigt, uppstår enligt Rosa nya former av självrelationer (Rosa, 

2014. s76). ”Det utmattade självet” tenderar att glömma både vad det ville göra och vem det 

ville vara. Människor känner inte att de deltar som hela personer utan som bärare av olika 

egenskaper i olika situationer, att de bara kan uttrycka det i sin personlighet som ”motsvarar 

den aktuella funktionssfären” (Rosa, 2014. s80). Denna oförmåga hos moderniteten att 

erkänna inneboende värden ”hotar att slå tillbaka mot subjekten” (Rosa, 2014. s93). Det blir 

allt svårare för subjekten att se sig själva och andra som värdefulla. 
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4.2 Emotionssociologi och skam 
 Åsa Wettergren motiverar emotionernas plats i sociologin. Hon menar att för att vi 

ska förstå mänskligt handlande räcker det inte att förstå hur människor tänker, utan att vi 

också måste förstå hur de känner. Emotioner är både en orsak till sociala handlingar och ett 

föremål för sociala handlingar (Wettergren, 2013. s11). Med begreppet emotionsregim menas 

”konstruerade men naturaliserade föreställningar om normalt och acceptabelt uppvisande av 

känslor inom en given kontext” (Wettergren, 2013. s32). Det är det samlade system av 

känslo- och uttrycksregler som i kombination med språket gör det möjligt att klassificera, 

reflektera kring och hantera emotioner och emotionella processer (Wettergren, 2013. s30). 

 Emotionsregimer varierar mellan olika klasser. ”Under- och överordning genererar 

olika förutsättningar för specifika emotionella processer” (Wettergren, 2013. s129).  Ifall en 

föds in i en miljö med mycket makt och hög status har en tillgång till ett spektrum av skript 

som utstrålar självkänsla, en kollektiv reservoar av stolthet. Om en istället växer upp i en 

kollektiv miljö av maktlöshet och låg status har en snarare tillgång till skript som uttrycker 

förbittring, vrede och skam. Självkänslan kommer oftare att behöva försvaras mot attacker 

utifrån, och präglas av kluvenhet (ibid.). 

4.2.1 Thomas Scheff och skam 

 Thomas J. Sheff har varit verksam i utvecklingen av emotionssociologin, speciellt 

med sin teori om de sociala emotionerna skam och stolthet. Scheff menar att säkra sociala 

band är den sammanhållande kraften i samhället (Scheff, 1990. s4). Dessa sociala band 

hanteras i all interaktion. Han menar att skam och stolthet är de emotioner som signalerar i 

vilket tillstånd de sociala banden befinner sig i. Skambegreppet innefattar alla emotioner som 

hotar de sociala banden (Scheff, 1990. s15-16). Skam är relationellt då det uppstår i 

förhållande till och interaktion med andra människor (Scheff, 1990. s8). Skam är en själv-

värderande känsla där självet betraktar sig negativt genom andras ögon. Scheff skiljer på två 

typer av skam, den erkända och icke-erkända (Scheff, 1990. s15). Erkänd skam får oftast inte 

lika allvarliga konsekvenser som icke-erkänd, eftersom erkänd skam är lättare att bearbeta. 

En anledning till att skam sällan erkänns är att det är skamligt att känna skam. Scheff menar 

att skam är den mest undertryckta emotionen i vårt samhälle (Scheff, 1990. s15-16).  

4.2.2 Det undertryckta behovet av sociala band 

 Enligt Scheff är medvetandet om vårt behov av sociala band undertryckt i det 

moderna samhället, vilket leder till att känslor som signalerar bandens tillstånd trycks undan 
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(Scheff, 1990. s15). I väst läggs stor vikt vid den självständiga individen. Detta fokus på 

självet leder enligt Scheff till isolering snarare än säkra sociala band eftersom själva 

existensen av sociala band förnekas (Scheff, 1990. s12). Han menar att alla trygga, varaktiga 

sociala relationer är hotade i det moderna samhället. Det grundläggande behovet av stabilitet 

och trygghet tillfredsställs inte, och erkänns sällan som ett behov (ibid.). Det är det behovet 

som får människor att anpassa sig till varandra. Vi har ett behov av att se oss själva som 

positivt värderade i andras ögon. Hotade sociala relationer är en varsel om att självet riskerar 

att uteslutas ur en gemenskap och fråntas bekräftelse och erkännande (Scheff, 1990. s71). Att 

fråntas erkännande kan få allvarliga konsekvenser. Det kan leda till bl.a. depression och 

tillbakadragande. Det är den undertryckta skamkänslan vars konsekvenser är mest skadliga.  

4.2.3 Normalitet och avvikelse – klassbunden skam 

 Eftersom skammen uppstår av hur självet tror att andra uppfattar en, är det beroende 

av vilka förväntningar individen upplever. Skam kan uppstå enbart för att en förväntar sig att 

andra har bristande respekt (Scheff, 1990. s20). Dessa förväntningar kan exempelvis vara 

klassbundna. Scheff menar att skammen istället för att externaliseras och förankras i ett 

orättfärdigt klassystem internaliseras och görs till personliga tillkortakommanden (Scheff, 

1990. s131). ”Lägre klasser” kännetecknas mer av skam. Att inse vad en skulle kunna få men 

inte har framkallar skam. Dessutom läggs ansvaret på individen.  

 Skammen är samtidigt bunden till normalitet, ifall vi avviker för mycket känner vi 

skam (Wettergren et al, 2008. s13). Detta är i sin tur bundet till gällande emotionsregim. I 

Sverige premieras exempelvis anspråkslöshet. Det Scheff kallar ”falsk stolthet” är ett annat 

sätt att visa skam, då att ”tro att du är något”; dvs. att visa arrogans, är extra skamligt i 

Sverige. I den svenska emotions-regimen förknippas stolthet ofta med självförhärligande. 

Vilket kan framkalla ogillande, och i värsta fall förakt (Wettergren, 2013. s49). 

5. Resultat och analys 
 Det för mig mest slående och överraskande var vilken genomgripande roll betyg hade 

i intervjupersonernas vardag. Det påverkar hur de ser på sig själva, men även hur lärare, 

föräldrar och klasskamrater ser på och behandlar dem. Som en intervjuperson, Caroline, 

säger, ”vilka betyg du får avgör vem du är”. Allt elever presterar i skolmiljö betygsätts. 

 Betyg framställs som avgörande för intervjupersonernas framtidsutsikter. Vilka betyg 

de får kommer att avgöra deras möjligheter till framtida utbildningar och yrken. De tar därför 

betyg på stort allvar. Det ses som ett stort ansvar som getts dem.  
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 Johanna: Det är inte så att det styr hela livet, men jag menar har du inte höga betyg får du inte följa 
 dina drömmar på det sättet. 
  
 Agnes: Och sen om du går ut med högsta betyg i alla ämnen och du inser att ja men säg att du vill sitta 
 i kassan på ICA ja men fine då har du valt det du ska inte behöva bli det bara för att du inte hade 
 betygen som räckte. Så det är väl lite det, jag har alltid kämpat för högsta betyg. 
 
 Caroline: Man vet att man kan inte göra någonting annat om man inte får bra betyg i skolan. Du kan 
 inte göra någonting då, speciellt inte det du egentligen ville göra, du kanske kan få jobb på McDonalds. 
 
 Motivation beskriver intervjupersonerna som en slags universalförklaring till betygen 

de kommer att få. Och eftersom deras framtid ”står på spel” är motivation av största vikt. Ifall 

eleven inte är motiverad kommer den inte att kunna prestera på önskad nivå. Som en 

intervjuperson, Agnes, säger, ”du kommer ingenstans om du inte är motiverad, så är det ju”. 

Betyg beskrivs av flera som den enda anledningen till att de pluggar. Malin säger att ”om jag 

inte får betyg på någonting så ser jag inte direkt någon anledning till att plugga”. Och Elin, 

”alltså jag gör bara uppgifter så att jag kan få betyg så att jag kan jobba”. Men flera av 

intervjupersonerna menar att betyg fungerar mer ”som piska” än ”morot”. Amanda tycker att 

det känns mer som att ”betygsystemet finns för att skrämma än för att motivera”. 

 Trots att mina intervjupersoners betygsmål varierar, vissa vill ha högsta betyg i allt 

medan andra inte bryr sig särskilt mycket om vilka betyg de får, påverkas alla av 

betygssättning. Känslan av att det inte går att komma undan, är överallt och svårt att göra 

motstånd mot påminner om Rosas (2014) resonemang kring acceleration som totalitärmakt.  
 
 Caroline: Egentligen så bryr jag mig inte, man bli pressad att bry sig, man måste bry sig, betygen är en 
 så stor del av vardagen att du kan inte bara inte bry dig utan du tvingas bry dig. 

5.1 Det finns ingen tid 
 I följande avsnitt kommer jag att gå närmre in på tidsaspekten av betygssättning och 

hur betyg blir en fråga om prioriteringar.  
  
 Signe: Jag upplever det så att vi skulle behöva plugga all vår vakna tid. När vi går hem från 
 skolan, börja plugga direkt, om vi skulle vara i fas med allting, lämna in allting i tid och dessutom 
 prestera bra på allting. Och jag har en kompis som går i trean nu och när hon gick i tvåan så gjorde hon 
 så, hon gjorde alla uppgifterna rätt och pluggade jättemycket. Men sen gick hon in i väggen och 
 klarade inte mer, för att då har man ju noll procent fritid någonsin. Och jag förstår inte riktigt när det 
 kommer såhär en som pratar om studieteknik så säger hon att om ni planerar upp när ni ska plugga så 
 kommer ni att ha fritid, man bara ”okej men om jag har sex uppgifter till en vecka så blir min planering 
 i så fall att plugga hela tiden”. 
 

 Här beskriver Signe mängden skolarbete som överväldigande och visar på hur det kan 

framställas som att det bara är en fråga om bra planering. Flera av intervjupersonerna 

beskriver mängden skolarbete som omöjlig att hinna göra i tid och prestera bra på. Vissa har 
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dock hjälpts av att planera upp sin veckas skolarbete. Enligt Rosas (2014) accelerationsteorier 

leder det individuella livstempots acceleration till en känsla av tidsbrist, tidspress och stress. 

En känsla av att det inte finns tillräckligt mycket tid är genomgående hos intervjupersonerna. 

Rosa illustrerar tidspressen som att de allt längre ”att göra”-listorna leder till att vi aldrig kan 

slappna av. Caroline beskriver det som att ”du kan liksom aldrig slappna av, förutom när du 

sover”. Faran att hamna på efterkälken skapar vad Rosa (2014) kallar ”slippery-slope”-

fenomenet. Julia säger liknande under en diskussion om skolstress att ”(...) allting 

överskuggas av en känsla att du får inte misslyckas, du får inte, du får inte”. 

 Eftersom det alltid finns något som borde göras, och listorna blir längre, måste de 

prioritera. I det individualiserade samhället menar Rosa (2014) att det finns allt större 

valmöjligheter, vilket leder till att man i allt högre grad aktivt måste planera för det egna 

livet. Samtidigt gör accelerationen det svårare att veta vad ens beslut kommer att få för 

konsekvenser. Det beskrivs liknande av intervjupersonerna som väldigt svårt att veta hur 

mycket tid och energi olika delar av livet ska få. Familjen, skolan, träningen, att jobba, 

partnern och vännerna, vilken balansgång dem emellan som får ”bästa utgång”. Betygens 

starka framtidskoppling verkar leda till att de ses som det mest ”ansvariga” att prioritera.  
 
 Signe: Jag känner mig typ dum i huvudet på grund av andra grejer. Att man typ har känslor och att man 
 vill ha kompisar. Att man vill gå på fest, att man vill fika, att man typ har en pojkvän. Det är massor av 
 andra grejer som man tänker på jättemycket. Och det känns för mig som att antingen så har man ett 
 socialt liv, eller så pluggar man bara. Och jag skulle inte klara att bara plugga. Alltså det blir typ lite 
 antingen eller, och sen hur man än gör så mår man dåligt. 
 

Det är också flera av intervjupersonerna som beskriver att de har fått prioritera bort själva 

lärandet och istället fokusera på hur de ska lyckas få ett så bra betyg som möjligt. En av 

taktikerna är att lära sig vad de olika lärarna tycker om för ämne, språkstil med mera.  
 
 Elin: Alltså man får ju saker gjort. Men man kommer inte ihåg någonting. Nu är man mer stressad för 
 betyget och inte för att lära sig. 
 

 Betygen går till och med före det egna måendet. Flera av intervjupersonerna förklarar 

att de ”inte har tid att vara sjuka”, att de gått till skolan även om de mått jättedåligt. Inte för 

att de vill till skolan utan för att de är rädda för vad de ska missa och hur det ska påverka 

deras betyg. Johanna säger att ”nu med det nya betygsystemet känns det lite som att du har 

inte råd att ha en dålig dag”. Flera av dem beskriver att det tenderar till att kännas omänskligt. 

Ett annat exempel på detta är Agnes som genom hela intervjun förklarar att hon ”verkligen 

älskar sin skola”. Hon ”hade inte kunnat föreställa sig en bättre skola”. Men samtidigt 
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förklarar att hon ”aldrig varit med om att så många personer går till kuratorn” och att de gör 

det främst på grund av skolstress. Här berättar en av intervjupersonerna om tidspressen hon 

kände när hon blev deprimerad: 
  
 När jag var deprimerad så kom jag aldrig ifatt. Och jag kunde inte för jag fick inte den hjälpen och jag 
 hade ingen motivation. (...) Jag kom aldrig ikapp. För det finns inte den tiden. 

5.2 Ansvar och skuld 
 I följande avsnitt kommer jag att diskutera hur ansvar kan leda till att individen 

känner större skuld. Vad en person väljer att prioritera verkar främst vara dennes eget ansvar, 

likadant ifall den ”väljer fel”. Rosa (2014) beskriver hur subjekten som skapats i det moderna 

samhället gör sig själva skyldiga till de tidstvång de upplever. Det finns en tendens hos 

intervjupersonerna att poängtera sitt eget ansvar vid ”sämre prestation”, förklaringen att det 

inte fanns tid ges sällan. Istället verkar det vara elevens eget ansvar att ”hitta mer tid”. Ett 

flertal gånger när de berättar om orsaker till att de inte fått högsta betyg poängterar de hastigt 

efteråt att det såklart främst var deras eget fel och deras eget ansvar, vilket kan vara ett tecken 

på det ”skyldiga subjekt” Rosa (2014) skriver om. De vet att om de hade lagt ännu mer tid 

hade de fått ett bättre betyg. De tenderar att se sig själva som oansvariga eller leta efter 

ursäkter till de sämre betygen. Men ingen ursäkt verkar tillräcklig. Här berättar exempelvis en 

av intervjupersonerna om hennes högstadietid och varför hon inte fick höga betyg.  
 
 Det var en jobbig period i mitt liv precis då, det var då jag slutade träffa min pappa och det var mycket 
 med typ SOC och, det var mycket. Sen mitt i alltihopa blev jag deprimerad, och det var under hela 
 högstadieperioden, så jag mådde inte speciellt bra då. Och det har ju påverkat betygen. Så jag ska inte 
 skylla mina betyg på skolan liksom utan det var mitt fel, jag orkade inte ta tag i det. Men det var ändå 
 en väldigt kul period i mitt liv. Jag hade väldigt roligt. Även om, alltså om man kollar på betygen så 
 gick det inte bra men samtidigt (...) jag mådde bra av att ha kul just då. Så det var viktigt för mig även 
 om det kanske inte var rätt egentligen. 
 

 Likt hur Rosa (2014) menar att det skyldiga subjektet inte får överseende eller 

förlåtelse vid eventuella ”snedsteg”, visste intervjupersonerna att de sällan skulle få någon 

andra chans. Flera berättade om hur lärare vägrat ge dem möjlighet att komplettera eller 

skjuta upp prov/inlämningar trots ex. sjukdom. Det verkar vara normaliserat i flera av 

intervjupersonernas klassrum att prestation till viss grad ska vara oberoende av omgivning.  
  
 Caroline: Du måste antingen ha en diagnos eller ett läkarintyg för att i alla fall få lite överseende. Har 
 du inte det får du inget överseende alls, och även om du har läkarintyg som jag hade så är det 
 fortfarande typ ”ja men du är bara lat”, ”du måste bara försöka”, ”ryck upp dig”, ”skärp dig”. 
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 Agnes: Men skulle du komma och säga att ja men ”jag har ångest, jag kan inte vara med idag”. Då är 
 det nog ”jaha, hittar du på?”, lite det bemötandet får du. 

5.3 Aldrig bra nog 
 En del av betygssystemet som infördes med Gy11 är att eleven inte längre får ett 

slutbetyg baserat på ett snitt av de betyg den fått på de olika deluppgifterna under året. Istället 

kan eleven bara få ett A (högsta betyg) ifall den har fått A på alla deluppgifter under året. 

Detta är något alla intervjupersoner tagit upp tidigt under våra samtal som det mest 

frustrerande med betygssystemet. Får en elev exempelvis ett E (godkänt) på en uppgift men 

A på resterande, kan dennes betyg sänkas till ett D (det näst lägsta betyget). Flera av intervju-

personerna beskriver det som att det får dem att känna sig otillräckliga. Här om hur 

misslyckanden väger tyngst: 
 
 Caroline: Om jag misslyckas på en uppgift jag kanske inte tyckte var lika kul. Då blir det typ som att 
 ett misslyckande är värt mer än ett lyckande, det är värt mer att få ett E än att få ett A fastän det är så 
 himla mycket svårare att få och jag vet inte det känns som att man inte är tillräcklig vad man än gör. 
 
Kombinerat med denna rent praktiska del av betygssystemet berättar alla intervjupersoner om 

tillfällen då de känt att de aldrig blir bra nog. Känslan kan exempelvis komma från lärare och 

föräldrar som sällan bekräftar intervjupersonernas ansträngningar som tillräckliga, det finns 

alltid mer kvar att göra för att bli ännu bättre. 
 

 Caroline: I vissa ämnen måste du liksom kämpa för att få ett E, och verkligen kämpa, kämpa, kämpa. 
 Och i de ämnena där du liksom lätt får ett E, där du är bra, då är inte det tillräckligt utan då måste du 
 kämpa, kämpa, kämpa för att få ett A och oavsett var du ligger och oavsett var dina kunskaper är och 
 hur bra du är så är det aldrig bra nog för att du måste hela tiden kämpa för att komma ännu längre. Och 
 jag tycker att det är rätt att man ska kämpa för att komma ännu längre och jag tycker att det är rätt att 
 man ska komma så långt som det verkligen går, men ibland blir det så att jag kan inte, jag är inte där. 
 Men ändå så blir man pressad att du ska vara där. 
 
 Agnes: Många av mina vänner hade den att ja men du får tusen kronor för varje A du sätter, av sina 
 föräldrar. Och det skulle vara lite som en morot. Men det blir ju litegrann to much för man blir väldigt 
 besviken ifall det inte blir så.  
 

 Vissa av intervjupersonerna menar att känslan av att aldrig vara tillräcklig tar över. 

Samtidigt som de förväntas sträva efter att alltid prestera på högsta möjliga nivå gör betygs-

systemet det i princip omöjligt att nå dit. Att få ett bra betyg verkar motivera elever till att 

fortsätta. Malin berättar om en vän som har det svårt i skolan och att hon tror att ifall hon 

bara skulle få ett högt betyg skulle hon få tillbaka sin motivation och sitt självförtroende. Ifall 

de däremot får ett lågt betyg försvinner motivationen. Eftersom ett dåligt betyg kan dra ner 
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hela ditt slutbetyg får ett dåligt betyg flera av intervjupersonerna att känna att det inte är värt 

att försöka längre.    
 
 Klara: Jag tror att det lätt kan bli så att man aldrig blir nöjd (...) om man har ett A vill man ha det i fler 
 ämnen, eller om man får ett B vill man ha ett A liksom. 
  
 Caroline: Man blir aldrig bra nog det är det betygssystemet säger. 
 
 Som Rosa (2014) menar känner människor inte att de har tid att göra saker så bra som 

de hade önskat. Vi ställs inför utmaningar som vi inte utvecklat rutiner inför. Intervju-

personerna beskriver det liknande, de kan sällan förbereda sig tillräckligt inför prov eller 

lägga tillräckligt med tid på inlämningar för att känna sig nöjda. De vet inte vilka uppgifter de 

borde prioritera. Det skyldiga subjektet är aldrig i fas, men även aldrig tillräckligt bra. 

5.4 Konkurrens och tävlingsmentalitet 
 Rosa (2014) menar att prestation och produktivitet ses som legitima fördelnings-

principer i det moderna samhället. Denna performativa konkurrens, där individen hela tiden 

måste bevisa sig på nytt, skapar stor otrygghet. En känsla av att ansträngningar är 

meningslösa och händelser slumpartade. Inte sällan beskrivs betyg som helt oförutsägbara av 

intervjupersonerna. Signe säger att ”Det är så himla, som ett lotteri vilket betyg man får”. 

Detta i kombination med att intervjupersonerna inte blir bekräftade som tillräckligt bra utan 

borde sträva efter att prestera bättre och måste bevisa sig på nytt, leder till att ansträngningar 

känns meningslösa. Det dras ofta kopplingar mellan betygshets och att ge upp. Känslan av att 

oavsett hur mycket eleven kämpar borde den ha kämpat mer, kan leda till en känsla av 

meningslöshet. 
 
 Caroline: Jag försöker att inte låta skolan vara hela mitt liv, även fast det typ är det. Jag har inte orken 
 att komma hem från skolan och direkt sätta mig och plugga. Och typ göra allt för att få ett bra betyg för 
 att det känns meningslöst ibland. 
 
 Signe: Jag brydde mig så jävla mycket i högstadiet och ville verkligen ha A i allt, annars typ grät jag. 
 Och nu så känner jag att jag orkar inte ens, jag orkar inte ens anteckna på lektionerna. Det går inte. För 
 att man blir helt jävla slutkörd och det känns så otroligt meningslöst. 
 

 Som Rosa (2014) beskriver det är det ”fria” samhället präglat av konkurrens, 

människor som är en del av det måste hela tiden måste bevisa sig för att få erkännande. 

Intervjupersonerna beskriver det som att det kan finnas en stark tävlingsmentalitet kring 

betyg. Eftersom betygen är så ”rättvisa” och konstanta finns en stor möjlighet att hela tiden 

jämföra betyg, något de flesta beskriver att de brukar göra, öppet eller dolt.  
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 Agnes: Ja jättevanligt, alltså verkligen. Det är riktigt, riktigt vanligt. Får man tillbaka proven i 
 klassrummen så sitter man och ”ja, vad fick du?” Men jaha, då fick jag bättre än kompisen. Så känner 
 man sig lite stolt. Man vet kanske att båda har lite svårt med den biten och så satte du högsta och så 
 gjorde inte hon det. Och det blir liksom jättemycket jämförande och tävlingsmentalitet. 
 
 Anja: Ibland kan man känna att man jämför, man vill se lite hur man ligger till jämfört med 
 andra. Det är klart, man känner ju, alltså man konkurrerar ju ändå med varandra. Man kan 
 känna den här pressen att man borde vara bättre. 
 
Men i klassrummen berättar bara de som fått högsta betyg sina resultat, ”får du sämre betyg 

så håller du tyst” som Agnes beskrev det. Eleven verkar främst ha de ”högpresterande” att 

jämföra sig med, eftersom det är deras resultat som hörs. ”A-elever” som en av intervju-

personerna beskriver det ”sätter ribban” och som en annan beskriver det har ”högre 

rankning”. Anja berättar att hon känner sig ”hedrad” när hon hamnar i samma grupp som ”en 

av A-eleverna”. De berättar om hur A-elever ”visas upp” av lärare och föräldrar. Alla har 

varit med om att läraren skriver upp de som fått högst betyg på tavlan. En A-elevs prov kallas 

för ”facit” av en lärare inför hela klassen. De beskriver det som att det ibland nästan är som 

att läraren vill att eleverna ska tävla med varandra. Här verkar konkurrensen aktivt späs på. 
 

 Signe: Men i grundskolan tyckte jag att det var så att lärarna skapade medvetet en sån stämning. Alltså 
 jag hade lärare som bara såhär ”nu ska vi läsa upp vem som fick bäst på provet, här är dom som fick 
 alla rätt”. Och sen så hade vi också så här att alla skulle räcka upp [handen]. Vilka fick tio poäng, vilka 
 fick nio poäng och det blir så extremt sjukt. För då bara tittar man ut över klassrummet och så ser man 
 som en jävla karta vad alla fick i betyg. Det är jättejättekonstigt. Då känns det som att läraren skapar en 
 sån stämning, att då kanske läraren tänker att om jag gör så här då vill folk bli bäst och då pluggar dom 
 mer. Fast egentligen så känner man sig bara dålig och dum var man än kommer på den skalan. 
 
Här berättar en av intervjupersonerna om första dagen i ettan och mentaliteten som skapats av 

de höga kraven: 
 
 Så kommer rektorn in och välkomnar oss till skolan. Och så säger han att ”ja men så ni vet så 
 tillhör ni en av Sveriges fem bästa klasser”. Här har vi ”the best of the best”. Och då blir alla så jaha 
 okej oj. (...) Och när du är van vid att alla har bra betyg runt omkring dig så om du får ett C så blir det 
 oj shit vad dålig jag är. 
 

 Som elev i ett sådant system finns avundsjuka och besvikelse när en inte presterat lika 

bra som andra. Detta skapar en skam hos eleverna eftersom de enligt Scheffs (1990) 

definition värderar sig själva negativt ur andras ögon. Men skammen erkänns inte eftersom 

de elever som inte ”sätter ribban” aldrig syns, vilket kan bero på att det är skamligt att känna 

skam. Eftersom det i väst, enligt Scheff (1990), läggs väldigt stor vikt vid den självständiga 

individen förnekas behovet av trygga, varaktiga sociala relationer. Självet hotas att uteslutas 

från en gemenskap och fråntas bekräftelse och erkännande. Något jag såg som återkommande 
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hos intervjupersonerna. Speciellt tjejer med lägre betyg låg i riskzonen att ses som oansvariga 

och skulle helst inte umgås med eftersom deras oansvarighet riskerar att ”smitta av sig”.  

Avundsjukan gentemot de som presterar bättre kan få elever att bli arga på varandra eller 

sluta umgås med varandra. Eftersom betyg går före allt blir relationer i värsta fall sekundärt. 

Elever börjar på något plan konkurrera med sina klasskamrater om erkännande.  
  
 Elin: Det blev typ så att jag och mina kompisar kunde typ bråka för att jag fick alltid panik innan 
 proven, ”jag kommer få F bla bla bla bla” och sen så fick jag ändå bra resultat. Och då blev dom 
 jättesura på mig för att jag alltid klagade. Men då blev det typ en grej när någon då fick bättre betyg än 
 mig så bara ”ha ha jag fick bättre betyg än Elin” och typ såhär började dansa. Och då kände man sig 
 bara jaha. 
 
 Agnes: Alltså dom pressade sig så hårt. För det blev den gruppen satt och pluggade tillsammans. Och 
 skrev fyra personer A och en person B, då skulle den som skrev B upp där. Och dom konkurrerade mot 
 varandra hela tiden. Alltså, det blev ju positivt för att dom lyfte verkligen allihopa, men det var negativt 
 för individen. Jag vet en av tjejerna fick magsår på grund av detta. Och så mycket ska det inte gå ut 
 över, jag menar vi är unga det är mycket som händer med känslor hit och samtidigt förväntas du göra 
 saker, gärna allt på en gång. (...) Det går inte ihop, du hinner inte riktigt med allt.  
 

 I ett samhälle som kännetecknas av individuell konkurrens, och i det här fallet ett där 

eleverna verkar tro att de konkurrerar om ”en bättre framtid”, kan fokus på den självständiga 

individen enligt Scheff (1990) leda till att människor inte längre prioriterar att anpassa sig 

efter varandra. När jag frågar intervjupersonerna om alla borde få lika mycket tid av läraren 

eller ifall det viktigaste är att läraren hjälper de som har svårt att få godkänt, tycker de flesta 

att det är viktigare att alla ska få lika mycket tid. Att se någon som har svårt i skolan få extra 

mycket tid blir ibland likställt med att en själv kommer att få mindre tid och bli sänkt. Andra 

får hjälp på ”din bekostnad”. Klasskamrater tycker att personer som har svårare för ett ämne 

”saktar ner” klassen, det ses som en förlust på tid att lära de i ens omgivning som har svårare 

i ett ämne. ”Duktiga” och ”dåliga” beskrivs ibland som att de inte ska blandas i grupparbeten 

för att de ”duktiga” då inte kan utnyttja sin fulla potential.  

5.5 Aldrig rätt 
 Hittills har jag diskuterat hur elever påverkas av att jämföra sig med ”A-elever”, och 

hur det framkallar skam. Enligt Scheff (1990) uppstår skam inte bara när en person anser sig 

vara sämre än någon, utan även när en person värderar sig själv negativt i andras ögon. Och 

detta i sin tur är bundet till normalitet, att avvika anses vara skamligt. Detta märktes tydligt 

hos intervjupersonerna, att var de än låg på betygsskalan var det svårt att ”hitta rätt” eftersom 

det både frambringar skam att vara ”sämre”, och att vara ”bättre” för att en avviker. En av 

intervjupersonerna förklarade skämtsamt att de på hennes skola brukar kalla personer som 
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”skiter i sina betyg” för ”rötägg”. Agnes, som alltid har haft högsta betyg, beskriver hur svårt 

det är att hitta rätt bland alla dessa ”regler” om vad som är accepterat. Här hennes svar när jag 

frågar om det kan vara jobbigt att vara den som får höga betyg: 
 
 Ja, det är det också. För då blir det litegrann såhär att ja men du är för smart. Att man blir  utanför 
 gruppen på det sättet också. Så det blir jobbigt. Det är en svår balansgång verkligen. 
 
Och här berättar Malin om skammen i att räcka upp handen.  
 
 Dom som har bra kunskaper inom allting är rädda för att räcka upp handen för att dom tänker att folk 
 kommer tänka att ”åh hon är alltid en sån plugghäst, hon kan allting och vi hatar henne”. Så då blir det 
 lättare om man är den som inte kan någonting och räcker upp handen. För även om dom har mest att 
 skämmas för så blir det på ett sätt att dom har minst att skämmas för. Man skäms mer om man kan en 
 sak än vad man gör om man inte kan en sak. Dom vill inte visa vad dom kan för att dom känner inte att 
 det är riktigt värt det utifrån vad folk tänker. 
 

 Som jag skrev i teorikapitlet kan ogillandet av poserande vara extra starkt i svensk 

kontext eftersom stolthet ofta förknippas med självförhärligande och arrogans i den svenska 

emotionsregimen. När Malin beskriver en person i sin klass som skryter ”på fel sätt” berättar 

hon att ”varje gång hon öppnar munnen så himlar alla med ögonen”. Intervjupersonerna är 

eniga i att det inte handlar om att ha höga betyg i sig, utan att det är beroende av tonläge och 

kroppsspråk. Det är oftast inte de som har bäst betyg i klassen som skryter. De tror att det 

handlar om att de som ”skryter” vill ”bli bekräftade” för att de kanske inte får bekräftelse från 

annat håll och är osäkra. Detta kan förklaras med vad Scheff (1990) beskriver som ett behov 

hos människor att se sig själva som positivt värderade i andras ögon. Ifall det inte fås någon 

annanstans söks det efter från klasskamrater. Här Malin om varför personer skryter: 
 

 Den som har bra betyg vill höja upp sig själv lite, men att det istället blir att dom andra hamnar längre 
 ner. (...) Jag tror att det handlar ganska mycket om att man är osäker i sig själv. Om man tar bort det 
 här skyddande höljet runt en så blir allting pinsamt. Att dom gömmer sig bakom betygen. Och dom 
 tänker att ja men det är väl bättre att jag har den här definitionen av vem jag är istället för den jag 
 verkligen är. För det är mer tryggt.  

5.6 Förväntningar och erkännande 
	  	   Erkännande som grundläggande behov tog sig inte endast uttryck i skryt, utan var ett 

av de mest återkommande temana i mitt material. För att försöka knyta ihop det är 

erkännande avgörande för att bli motiverad. Erkännandet är i sin tur är kopplat till 

förväntningar. Till vilken grad intervjupersonerna kommer att bli erkända är inte bara 

beroende av vilken nivå de presterar på utan vad som förväntas av dem från början. Ifall de 

förväntas prestera högt, och sedan gör det, verkar inte erkännandet vara lika stort som ifall de 
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presterar högre än de förväntas. Jag ska börja med att gå in på olika faktorer som kan påverka 

dessa förväntningar. 

5.6.1 Förväntningar 

 Förväntningar är klassbundna, främst verkar de vara bundna till föräldrarnas 

utbildningsnivå. Förväntningarna tycks vara högre hos elever med högutbildade föräldrar. 

Här berättar Agnes, vars föräldrar är högutbildade och högavlönade, och som alltid haft 

högsta betyg om hur det skulle kännas att ”komma hem med ett E”.   
 
 Om jag skulle komma hem och bara ja, ”jag skrev ett E på ett prov”. Då skulle dom reagera, jag vet 
 inte riktigt hur dom skulle reagera. Skulle det vara okej egentligen? Och så som dom säger så är det ju 
 att det skulle vara okej, men det skulle inte kännas okej för mig. 
 
Fortsatt om förväntningar från omgivningen. 
 
 Ja men det är förknippat med att bara för att du tjänar bra så har du bra betyg. Och då liksom, ja min 
 pappa har hög utbildning och mamma hade bra betyg men jag menar det är ju inte som att jag har 
 automatiskt lätt för det. (...) Det finns kanske en annan lycka i familjer där föräldrarna inte tjänar lika 
 bra, att ”det är bra om du lyckas men jag är glad oavsett”. Än i en familj som bara handlar om att det är 
 höginkomsttagare, det är högpresterande och då känner barnen att jag måste leva upp till detta. Jag 
 känner det att jag måste leva upp till samma sak som min pappa gjort. Jag tror att många är så att man 
 måste leva upp till det föräldrarna har gjort och gärna överprestera. 
 
Det är alltså inte en uttalad förväntan från Agnes föräldrar. Agnes menar att detta mer allmänt 

kännetecknar högpresterande familjer, att förväntan ”bara är där”. Signe funderar liknande:  

 
 Jag tror det viktigaste är vilken utbildningsnivå ens föräldrar har, inte så mycket klimatet  hemma 
 faktiskt. Alltså det är klart att vissa barn har föräldrar som pressar en jättemycket, men jag har föräldrar 
 som aldrig har pressat mig. Men jag har ändå panik över mina betyg. Så jag tror mer det handlar om en 
 subtil stämning i hur ens familj är. Mer med om ens föräldrar är högutbildade kanske, så har dom något 
 slags krav som är outtalat på att vara duktiga. Men om ens föräldrar inte är det tror jag att man känner 
 inte samma press på det sättet. 
 
 Scheff (1990) menar att skam är bundet till förväntningar som exempelvis kan vara 

klassbundna. ”Lägre klasser” kännetecknas i högre grad av skam. De ser vad de ”skulle 

kunna vara” och klandrar sina egna personliga tillkortakommanden. I jämförelse med 

”högpresterande” kan de tänkas se sitt eget misslyckande. De med ”högpresterande” föräldrar 

verkar dock känna en skam i att inte leva upp till förväntningarna de tror sig ha från sina 

föräldrar. Både intervjupersoner med ”högpresterande” föräldrar och de som inte har växt 

upp i familjer med akademisk bakgrund uttrycker dock en önskan från föräldrarna att deras 

barn ska prestera bra. De beskriver det som att deras föräldrar vill kunna ”visa upp” sina 
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barn. Agnes beskriver det som att ”det är klart att man vill vara stolt”, att ”det är klart att det 

är roligare att prata om sitt barn när det går bättre än när det går sämre”.  

 Vidare är förväntningar (och i förlängningen skamkänslor) även könsbundna. Det 

finns olika förväntningar och ges olika erkännande beroende på om eleven är tjej eller kille. 

Flera intervjupersoner poängterar att könsskillnaderna har minskat drastiskt sedan högstadiet. 

Det är inte längre ”coola killar längst bak i klassrummet” och ”duktiga tjejer längst fram”. En 

beskriver det som att det är ”mer individ än kön nu”. Eftersom jag endast intervjuat tjejer kan 

jag inte jämföra press mellan könen. På Agnes skola, där alla har väldigt höga betyg, menar 

hon att alla har exakt samma förväntningar på sig oavsett kön. Men flera av dem kände att det 

fortfarande fanns skilda förväntningar. Att det är mer accepterat hos killar att inte bry sig om 

skolan, och att det krävs mer av tjejer för att få erkännande. Konsekvenser och skamkänslor 

verkar bli större för tjejer som inte bryr sig. Det är inte ”okej att ha fel” på samma sätt. 
 
 Malin: Man känner att tjejer ska ta mer ansvar och då om det är en tjej som är såhär slacker i 
 skolan, att då tänker man att hon tar inte ansvar för någonting. Då blir det väl mer att man 
 känner att nej men det är inte så bra att umgås med henne, så då blir man bemött på ett helt 
 annat sätt än om man är kille. 
  
 Signe: Ja alltså jag vet inte ens var jag ska börja med det, det är ju en never ending story. Jag tror att 
 jag har haft en lärare i hela mitt liv som inte har haft olika förväntningar eller behandlat tjejer och killar 
 olika. (...) För killar så tillåts det att vara bra på ett ämne. Ja men han är bra på historia eller 
 samhällsvetenskap, han är dålig på matte men det är okej för att han är bra på det här ämnet. Och då får 
 man ta hur mycket plats man vill i det, och typ vara duktig på det. Men om man är tjej så är det liksom 
 antingen är man bra på allt, eller så är man helt jävla ointressant. 
 
 Elin: Om en kille säger någonting som läraren till och med säger är fel så bara skrattar alla och tycker 
 det är kul. Men om en tjej säger någonting som är fel så blir det helt tyst och konstig stämning. 
 
 Ett sista exempel på vad som påverkar elevers förväntningar i mitt material är deras 

tidigare prestation. De beskriver det som att lärare och klasskamrater från start delar in elever 

efter vilken ”typ av elev” de är. Här berättar exempelvis Agnes som är en ”A-elev”: 
 
 När du är van vid att ligga på en nivå, och alla ser dig ligga på en nivå, om du då helt plötsligt inte 
 skriver så bra så blir det liksom pinsamt och då känner man sig jättedålig. För att du har förväntningar 
 från alla andra runt omkring dig. Fast än det egentligen bara handlar om dig själv. 
 
Flera intervjupersoner beskriver det som att en av anledningarna till den höga press de sätter 

på sig själva är att de i klassrummet förväntas ligga på en viss nivå. Men detta är något som 

slår åt båda hållen. Flera beskriver även det som att de känt sig duktiga i ett ämne, men sedan 

presterat dåligt på första uppgiften, och att de då inte längre har samma förväntningar på sig. 
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Vilket leder till att de inte längre förväntar sig samma prestation av sig själva heller. Här 

beskriver Caroline hur kön, klass och prestation påverkar lärares förväntningar: 
 

 Det är oftast tjejer tror jag. Dom duktiga, dom fina. Dom fina eleverna, fattar du vad jag menar med 
 det? Du vet om man skulle ta dom som enligt samhället är ”fula”. Och typ fattiga. Då ses  inte dom som 
 lika mycket värda. Och det är hemskt att det ska vara så bland lärare också, men man märker det, att 
 det är dom fina lite överklasstjejerna med bra betyg som oftast blir favoriter.  
 

5.6.2 Förväntningar från 

 De olika typerna av förväntningar verkar intervjupersonerna främst känna från lärare, 

föräldrar, klasskamrater och sig själva. Jag frågade om favorisering och skilda förväntningar 

från lärares håll. Återkommande var att favoriseringen inte var lika tydlig nu som den var i 

högstadiet, det var nu något mer subtilt. Men det kändes ändå att vissa elever fick mer 

uppmärksamhet och erkännande från lärares håll.  
 
 Caroline: Om alla räcker upp handen, om alla i klassrummet räcker upp handen samtidigt då skulle 
 man kunna lista ut vem dom skulle välja. Och ibland på proven, även om man har svarat samma grej på 
 många frågor, så är det jättestor skillnad på betygen. (...) Och att man pratar på olika sätt med dom
 duktiga eleverna och dom andra. Typ såna grejer där man märker att läraren har mycket negativare 
 inställning till sina icke-favoriter.  
 
Och vidare om vad som avgör vad lärare kommer att tycka om dig.  
  

 Caroline: Både utseende, och prestation, och bemötande. Allt spelar roll. Vem man är rakt igenom. 

 

Det kan leda till att de som favoriseras kan nå till högre betyg, eftersom förväntningar och 

erkännande påverkar prestation. De som uppmärksammas av lärarna får lättare högre betyg 

eftersom de ser mer mening med att anstränga sig. Här beskriver Caroline lärare som inte 

bryr sig: ”det känns onödigt att göra något man tycker är skittråkigt för att lämna in det till 

någon som inte bryr sig, det dödar motivationen direkt”.  

 Men förväntningarna kommer även från klasskamrater. Elevens plats i klassrummet 

och vilka förväntningar klasskamrater har på denne kommer att påverkas av vilka betyg 

eleven har. Under en av fokusgruppsdiskussionerna diskuterar deltagarna hur jobbigt det kan 

vara när en klasskamrat antar att de fått ett visst betyg. Att det både känns jobbigt när en 

klasskamrat trott att de fått ett högre betyg än vad de faktiskt fått, för att det är skamligt. Men 

också när de fått det betyget klasskamraten trodde. Avslutningsvis kommer förväntningarna 

även från individen själv. Pressen i det moderna samhället på individens prestation leder till 

att en kan prestera på topp men inte vara nöjd.  
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 Signe: Alltså i högstadiet så hade jag typ bäst betyg. Alltså jag hade jättebra betyg. Men trots det så 
 kände inte jag mig bättre, alltså jag kände mig ändå dum, dålig. Alltså jag kände mig ändå dum i 
 huvudet och dålig. Och inte som att jag hade vunnit någonting. 
 

5.6.3 Konsekvenser 

 Konsekvenserna av dessa förväntningar kan vara förödande för intervjupersonerna. 

Prestation är beroende av erkännande (för att bli motiverad behöver eleven erkännas som 

tillräcklig). Erkännandet i sin tur ges beroende av förväntningar (som kan vara klass-, köns-, 

och prestationsbundna). Förväntningarna kan leda till ”sämre” prestation hos eleven. Och 

sämre prestation påverkar individen. Det påverkar intervjupersonernas omgivnings 

behandling av dem, deras självbild och självförtroende. Scheff (1990) menar att det kan få 

allvarliga konsekvenser att inte bli erkänd, exempelvis tillbakadragande och depression. Alla 

mina intervjupersoner har vänner som eller har själva hamnat i depressioner för att de inte 

klarat av skolpressen.  

 Rosa (2014) menar att de som inte har samma grundförutsättningar att hänga med i 

individualismens konkurrens och det individuella livstempots acceleration ”inte ens börjar 

springa”. Liknande kan förväntningar och erkännande leda till att intervjupersoner och deras 

bekanta ger upp. De känner inte att deras ansträngning erkänns eller är tillräcklig och ser 

därför ingen mening i det. Caroline beskriver här hur hennes vän som har problem med 

psykisk ohälsa har gett upp för att hon inte kan nå upp till sin pappas förväntningar. 

  
 Men samtidigt har hon från sin pappa att hon ska bli det här, och hon ska vara såhär, och hon ska få så 
 höga betyg. Och det har blivit liksom att hon känner ingen mening med det för hon kommer ändå inte 
 dit han vill att hon ska vara. 
 
Klara beskriver hur ett lågt betyg fick henne att inte se mening i att försöka mer. 
 
 Om jag får ett lågt betyg så tänker jag att ”det är lugnt”. Jag kan inte göra mer. Visst jag kan ju det men 
 det känns ändå meningslöst för att det är lättare att hålla ett betyg än att få upp det. 
 
 Som Rosa (2014) skriver uppstår nya former av självrelationer när inga 

identitetskonstitutiva beslut är varaktiga och vi inte vet vad som definierar oss. Vad han 

beskriver som ”det utmattade självet” tenderar att glömma bort både vad det ville göra och 

vem det ville vara. I en intervju syns inte självrelationer på det här planet, dock uppfattades 

en genomgående osäkerhet och ett velande. Flera av intervjupersonerna beskrev exempelvis 

sig själva som att de inte brydde sig, och att betyg inte var viktigt för dem, samtidigt som de 

berättade om en mängd tillfällen där deras självbild påverkats av betyg de fått.  
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 Likt hur Rosa (2014) beskriver hur individer blir mer flexibla och anpassar sin 

personlighet till den aktuella funktionssfären, beskriver intervjupersonerna att de anpassar sin 

personlighet efter vad de vet att lärare uppskattar. Oförmågan att erkänna varaktiga och 

inneboende värden hotar enligt Rosa att slå tillbaka mot subjektet. Att inte erkännas som 

värdefull och tillräcklig kan vara det som får subjekten att se sig själva och sina 

ansträngningar som mindre värda och utan mening. Liknande Rosas (2014) beskrivning av 

det utmattade självet menar Scheff (1990) att fråntagandet av erkännande kan få allvarliga 

konsekvenser. Här handlar det också om att bortprioritera det varaktiga och trygga för det 

kortvariga erkännandet i ett högt betyg. Långsiktiga ansträngningar erkänns sällan. 

6. Sammanfattning och avslutande diskussion 
 Med min studie vill jag dels betona emotioners betydelse för sociologin. Utan en 

analys av emotioner blir strukturella förändringar svårapplicerade på individers upplevelser. 

Accelerationsteorierna belyste inte bara individualisering i skolmiljön, där eleverna upplevde 

större ansvar och skuld, utan visade på hur detta intensifierades av det individuella 

livstempots acceleration, där känslorna av att det aldrig fanns tillräckligt mycket tid och att 

bli tillräckligt bra sattes i relation till varandra. Med teorier om skam framgick det att skam 

upplevs oavsett plats i klassrummet, prioriteringar och ansträngningar. Det upplevs både då 

eleven presterar högt och lågt. Elever förväntas sträva efter att prestera högt, men känner 

skam ifall de gör det. Kombinationen av teorierna belyste hur individualisering och 

klassbunden skam tillsammans förstärkte det egna ansvarets konsekvenser. Det strukturella 

problemet individualiseras, att inte ”lyckas” ses som elevernas eget fel oavsett 

förutsättningar. Det skyldiga och utmattade subjektet klandrar sig själv för tidspressen denne 

upplever och idealet denne inte verkar kunna leva upp till. De omöjliga tidsidealen i vårt 

samhälle går långt ner i åldrarna. Idealeleven verkar ouppnåelig, och elever känner sig dåliga 

i jämförelse med den. Trots det ifrågasätts inte idealet. Och inte heller betygsättningen i sig.  

 I ingången till undersökningen hade kön en större plats än vad det fick vid själva 

analysarbetet. Studien ville försöka fånga upplevelsen av betygsättning och bedömning i sin 

helhet. Vid analysen av materialet framkom en mängd faktorer som påverkade denna 

upplevelse. Förväntningar var bland annat könsbundna, vilket ”stämde överens med” 

statistiken som lyftes i inledningen. Studiens fokus blev dock att försöka visa på ett allmänt 

tankesätt och talesätt bundet till skolmiljön, och att visa på att förväntningar var bundna till 

en mängd olika faktorer, vilket tyvärr resulterade i att kön inte lyftes genomgående. Jag är 
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övertygad om att ”duktig flicka”-idealen lever kvar och hoppas att framtida forskning 

ytterligare kommer att undersöka vad könsbundna förväntningar på prestation gör i ett allt 

mer individualiserat betygsystem. 

 Intervjupersonernas berättelser visar på att upplevelsen av att bli bedömd är 

mångtydig och komplex. Betyg inverkar på stora delar av deras vardag och 

identitetsskapande. Deras självbild och självförtroende kan påverkas både negativt och 

positivt av betygsättning. Det verkar dock främst fungera som en ”piska” i negativ 

bemärkelse, och ses sällan som något motiverande. Intervjupersonernas betyg påverkar inte 

bara deras skolrelaterade självförtroende, utan även deras självbild i stort. Förväntningar på 

deras prestation kommer från deras omgivning; ”samhället” i stort, föräldrar, lärare och 

klasskamrater. För att få erkännande vill de leva upp till förväntningarna. Men känslan av att 

de aldrig kommer att nå dit verkar ofta leda till en känsla av meningslöshet och 

otillräcklighet. Flera berättar om att de pressat sig själva till den graden att de till slut inte 

orkat mer. Eller att de inte orkar ”börja kämpa” för att de inte kan nå upp till förväntningar. 

Den samhälleliga synen på och sättet att prata om betyg påverkar även intervjupersonernas 

syn på kunskap. De känner inte att de har tid att intressera sig för själva lärandet och de 

långvariga kunskaperna.  

 Min analys visar på att betyg inte kan förenklas till en ”motivationsfaktor” i 

diskussioner kring bedömning. Att bli betygsatt så konstant under en så stor del av ens 

uppväxt bör diskuteras i relation till frågan om vad som egentligen uppnås. Att flera av 

intervjupersonerna tvärtom upplevt att betyg fått dem att tappa motivationen tyder på att det 

nuvarande systemet kan ifrågasättas. Skolans numera starka individfokus kan säkerligen ge 

eleven en större känsla av vad hen är bättre och sämre på vilket kan leda till utveckling. Men 

ifall individ- och ansvarsfokus ska vara så starkt hos så unga personer måste det tydliggöras 

och poängteras om och om igen att de inte alltid måste prestera på topp. Intervjupersonernas 

stora ansvarskänsla över sin egen framtid i kombination med betygssystemets utformning 

verkar leda till att de känner att de aldrig ”kan misslyckas” för att konsekvenserna framstår 

som förödande. Mest troligt förstår elever allvaret med betyg och lärande utan samhällets 

ständiga påminnelse om deras ansvar och framtidsutsikter. 

 Som det ser ut nu kommer intervjupersonernas eget mående i andra hand, psykisk och 

fysisk ohälsa ses inte som tillräcklig anledning till att inte prestera. Ifall risken finns att elever 

till slut kan bryta ihop och se ”hela sin framtid försvinna” för att de fick ett B istället för ett A 

på ett prov, ifall risken finns att personer som gått in i en depression klandrar sig själva för att 

de inte fick högsta betyg, är någonting i skolsystemet fel utformat. För det kan inte bara 
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handla om ”att rycka upp sig” eller ”skärpa till sig”. Elever måste tillåtas ha en dålig dag eller 

vara sjuka. Björklunds bild av ”att ställa krav är att bry sig” är säkert med största välmening, 

men ifall kraven inte går att nå upp till blir slaget hårt mot individen.  

 Avslutningsvis vill jag lyfta ett citat av Agnes där hon berättar om den höga psykiska 

ohälsan som kommer med skolstress på hennes skola. Likt hur hennes rektorer och lärare 

hellre ser de höga betygen än ohälsan, tror jag att vi gärna väljer att prata om betyg som en 

motivationsfaktor istället för att diskutera dess eventuella konsekvenser. Men vi måste se 

baksidorna och föra en öppen diskussion om dem ifall statistiken ska förändras. För samtidigt 

som skolresultaten stiger, förvärras elevernas hälsa. Vi måste acceptera problemet för att det 

ska kunna förändras. 
 
 Man kanske inte vill acceptera att det finns ett problem. Jag menar jag har aldrig sett så många gå till 
 en kurator på en skola innan, alltså verkligen det är något jag blev chockad över. (...) Och då blir det 
 kanske så att alla blir blinda, är du van vid någonting så blir du blind, och slår gärna dövörat till och 
 sätter skygglappar på för det behöver ju inte ske. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  
Information kring studie 

-‐ Kandidatuppsats, sociologi, lunds universitet – publiceras (vilka kommer att ha 
möjlighet att läsa) 

-‐ Upplevelsen av att bli betygssatt samt tankar kring betygsättning bland tjejer i 
gymnasiet 

 
Information kring intervjusituation och deltagande 

-‐ Längd (runt 1 – 2h) 
-‐ Behandlar olika ämnen, frågor kring situationer 
-‐ Anonymitet 
-‐ Material bevaras på egen dator, allting raderas vid avslutat arbete (juni) 
-‐ Intervjupersons möjlighet att läsa igenom transkriberad intervju för möjlighet till 

tillägg och möjlighet att vid intresse läsa igenom avslutat arbete för tankar och 
kommentarer 

 
Bakgrundsinformation intervjuperson  

-‐ Berätta lite om dig själv 
-‐ Berätta lite om din familj (syskon (anteckna), föräldrar) 
-‐ Föräldrars arbete och ev. utbildning (ytterligare frågor kring släktbakgrund – 

klassbundet) 
-‐ Berätta om boende (var, hur länge) 
-‐ Skolgång (grundskola, gymnasieskola – kommunal/fri) 
-‐ Programval, gymnasieval (anledning: exempelvis speciella intressen, rykte kring 

skola/program, inför framtida utbildning/yrke) 
 
Allmänt kring betygsättning  

-‐ Vad betyder betyg och resultat för dig? (berätta om tillfälle) 
-‐ Bryr du dig om hur betyg sätts? Exempelvis på vilka grunder/kriterier, med vilket 

system, i vilken ålder (politiskt, för egen skull)  
-‐ Tror du att betyg kan få elever att prestera bättre/lära sig mer i skolan? Hur då? 

(morot/piska) 
-‐ Är det viktigt för dig vilka betyg du får? 

Av någon speciell anledning (eller bara ”för att”)? (framtid, utbildning, 
självförtroende, jobb, föräldrar) 

 
Betyg bland vänner 

-‐ Brukar du och dina vänner prata om betyg inför prov/inlämningar?  
-‐ Händer det att ni berättar vilket betyg ni fått för varandra efter ett prov/en inlämning? 

Blir det ett jämförande? 
Brukar det få dig att må på något speciellt sätt? (bra, dåligt, obrydd) 

-‐ (Har du varit med om att någon som fått ett sämre betyg än dig frågat vilket betyg du 
fått? Hur fick det dig att känna?) 
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-‐ (Har du varit med om att någon som fått ett bättre betyg än dig frågat vilket betyg du 
fått? Hur fick det dig att känna?) 

 
Betyg och föräldrar 

-‐ Tror du att dina föräldrar bryr sig om ifall du får höga eller låga betyg?  
-‐ Tycker dina föräldrar att det är viktigt att prestera bra i skolan? 

Är det (extra mycket) vid några speciella tillfällen/i några speciella ämnen? 
-‐ Brukar du vilja visa dina betyg för dina föräldrar? 
-‐ Är det viktigt för dig vad dina föräldrar tycker om dina betyg? 
-‐ Minns du någon speciell situation då dina föräldrar ”blivit glada” (ev. gett 

komplimanger/uppmuntrat?) över ett/flera betyg du fått?  
Hur fick det dig att känna? (ev. följd: kände du dig pressad, glad, att du fick mer 
energi att fortsätta anstränga dig, stolt, ”varför bryr de sig”) 

-‐ Minns du någon speciell situation då du skämts för/tyckt det varit jobbigt att visa 
ett/flera betyg du fått?  
Hur fick det dig att känna?  

-‐ Brukar du jämföra dig med dina syskon när det kommer till skolgång? 
Har du varit med om att dina föräldrar jämfört dina betyg med dina syskon (el. 
vänner)? 
Tror du ditt/dina syskons betyg får dina föräldrar att sätta högre/lägre press på dig 
gällande dina betyg? (Beroende på hög/låg-presterande)  
Tror du att föräldrar kan ha olika förväntningar på döttrar och söner? 

 
Betyg i klassen (kan vara din nuvarande klass, en gammal klass) 

-‐ Har du varit med om att en person ”skrutit” om ett högt betyg? 
Vad ”tyckte” du om det?  

-‐ Har du någon/flera personer i klassen som ofta räcker upp handen?  
Tror du att det är något de andra i klassen bryr sig om? 

-‐ Tror du att personer som visar att de presterar bra i skolan (ge exempel) kan få 
personer som inte fått lika höga betyg att ”må dåligt”?  
 

Betyg och lärare 
-‐ Tror du att det är svårt för lärare att sätta rättvisa betyg? 
-‐ Har du varit med om lärare som favoriserat elever? 

Är det något vanligt? 
Vilken typ av elever brukar lärare favorisera? (tror du) 

-‐ Tror du att betyg kan delas ut orättvist utifrån vem läraren ”kommer bäst överens 
med? Hur känner du kring det? 

-‐ Har du någon gång känt att en lärare gett dig ett orättvist betyg utifrån din prestation?  
-‐ Tycker du att de som har det lättare i ett ämne borde få lika mycket hjälp som de som 

har det svårare?  
Är det viktigast, tycker du, att de som har det lätt får bli ”ännu bättre” eller att de som 
har det svårt når upp till godkänt? Varför? 
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-‐ Tror du att lärare kan behandla tjejer och killar olika i klassrummet? 
-‐ Tror du att lärare kan ha olika förväntningar på tjejer och killar prestationsmässigt? På 

vilket sätt? (berätta om situation) 
-‐ Tror du att detta kan leda till att det är svårare för tjejer att få samma betyg som 

killar? (lärare har högre förväntningar) 
 
Betyg och identitet/självbild, ”duktig flicka” 

-‐ Har ett betyg sänkt ditt självförtroende (i ett ämne)? 
-‐ Tror du att det blir svårare att få bra självförtroende ifall man får låga betyg i skolan? 
-‐ Är du nöjd med dina betyg? 
-‐ Brukar du jämföra dina betyg med egna (tidigare prestation)? 
-‐ Tror du att det går att bli helt nöjd med sina betyg? (får ett b, vill ha a) 
-‐ Minns du någon gång du känt dig avundsjuk på någon annans betyg? 
-‐ Kan du undra vad andra får för betyg efter att du fått veta ditt eget? 
-‐ Tror du att press på att vara ”duktig” skiljer sig mellan killar och tjejer? 
-‐ Tror du att det finns möjlighet att vara stolt för någon som kämpat för ett e, när det 

finns andra som berättar att de fått högsta betyg? 
-‐ Har du känt någon som mått väldigt dåligt över sina betyg? 

Tror du att det kommer att påverka den personens självförtroende i framtiden? 
-‐ Har du känt någon som pressat sig själv för hårt i skolan? 

Kan du berätta om den personen? 
 
Avslutande frågor 

-‐ Känner du att det är något mer du vill tillägga? 
Någon tanke/fundering som dykt upp under intervjun? 

-‐ Är det något du vill fråga mig? 
Något du undrar över? 

-‐ Hör av dig vid tillägg, funderingar, ifall du vill läsa transkribering/arbete 
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Bilaga 2: Protokoll fokusgrupp 
Datainsamling 
Syftet är att se ifall/hur strukturella förändringar (individualism/kollektivism) i svensk kontext 
kan påverka unga tjejers upplevelse av att bli betygsatta och tankar kring betygssättning. 
Fokusgrupp: fångar kollektiva företeelser och fokuserar kollektiv röst. 
 
Fokusgruppssammansättning 
Inkludering 
I studien ingår endast tjejer som studerar på gymnasienivå. Betygsättning är relevant och 
närvarande i deras vardag. 
Homogenitet uppnås genom att det är tjejer som studerar på gymnasienivå, de är i åldern 16-
18 och studerar på samma gymnasieskola. 
Heterogenitet uppnås genom skillnader i ambitioner, upplevelser och åsikter kring 
betygsättning. 
Antal grupper: 2 fokusgruppsdiskussioner genomförs i kombination med individuella 
intervjuer. 
Antal deltagare per grupp och gruppsessionens längd: Det planeras för fyra deltagare per 
grupp. Varje grupp träffas en gång under ca en och en halv till två timmar 
 
Gruppledare 
Gruppledaren är tjugo år och har erfarenhet av dagens betygsystem och är relativt införstådd 
med vad det innebär att studera på gymnasienivå idag.  
Gruppledarens roll och funktion är att främja samspelet mellan deltagarna. Nyfikenhet (sträva 
efter förståelse) och respekt (medkännande). Öppen för att lära sig av gruppen. 
 
Genomförande 
Information kring gruppledare 
Introduktion av studie 
(Förklara varför deltagarna är tillfrågade, betona gemensamma erfarenheter – vill skapa 
diskussion, ”experter”) 
Presentation av mötets grundprinciper; konfidentialitet, anonymitet, förvarande och radering 
av data, ”håller sig i detta rummet”. 
Informering av förväntningar på deltagare: respekt (”prata inte i mun”), tala fritt, öppet 
klimat.  
Presentation av gruppdeltagare (”runda”1) innehållande namn, ålder, familj. 
Presentation av gruppdeltagares skolval och relation till betyg (”runda”2) innehållande 
anledning till skolval, val av linje samt ifall skolan (betyg) är viktigt i deltagarens vardag 
(varför – för vem: för sig själv, föräldrar, framtid) 
Plats för fokusgruppen: Fokusgruppen träffas i ett rum i deltagarnas skola, bekväm och 
avslappnad miljö för deltagarna. Strävar efter tillåtande och tolerant miljö. 
Nyckeldiskussionsfrågor 

1. Allmänt kring betyg(startsträcka) 
Hur känner ni kring betygsättning som den ser ut idag? (positivt/negativt) 
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Är det viktigt vilka grunder betyg sätts på? 
Är betyg viktigt för framtida jobb och utbildning? 

2. Betyg och prestation 
Hur tänker ni kring att betyg skulle fungera motiverande (morot/piska)? 
Tror ni att det ligger något i att personer ”inte kommer att lära sig något ifall de inte 
tvingas”? (framtid, underkänt, indraget examensbevis) 
Tror ni att det kan skapa ett jämförande elever emellan att bli betygssatt? 
(positivt/negativt) 

3. Betyg och jämförelse 
Är det vanligt att personer i klassen eller bland vänner berättar om sina betyg för 
varandra? (hur känns det) 
Vad känner ni kring personer som ”skryter” om sina betyg? 
Hur kan en känna ifall någon berättar att de fått ett högre betyg? 
Hur kan en känna ifall någon berättar att de fått ett lägre betyg? 

4. Betyg, lärare och favorisering 
Tror ni att det är svårt för lärare att ge ”rättvisa” betyg? 
Är det vanligt att lärare favoriserar? Vilka? (tjejer/killar, duktig/trevlig) 
Varför tror ni att lärare favoriserar?  
Vilket ansvar tycker ni att lärare har för elevers prestation i skolan? 
Tror ni att lärare har olika förväntningar på tjejer och killar? (följd) 

5. Betyg och föräldrar 
Tror ni att det är vanligt att föräldrar har höga förväntningar på sina barns betyg? 
Varför? 
Tror ni att dessa förväntningar ser olika ut beroende på dotter/son? 
Tror ni att föräldrars förväntningar spelar stor roll för hur mycket en anstränger sig i 
skolan?  

6. Betyg och mående 
Tror ni att det är vanligt att personer pressar sig själva mycket för att nå ett visst 
betyg? Hur tror ni att det kan påverka mående? 
Tror ni att mängden skolstress skiljer sig mellan killar och tjejer? 
Tror ni att det blir svårt att få ett bra självförtroende ifall en inte är nöjd med sina 
betyg eller har svårt i skolan? 
Tror ni att mentaliteten under gymnasieåldern kan krocka med kraven i skolan?  
Blir det svårt att göra bra ifrån sig i skolan ifall en inte mår bra annars? 
Tror ni att det är svårt att bli helt nöjd med sina betyg? (B vill ha A) 

7. Betyg, klass och gemenskap 
Tycker ni att det är viktigast att läraren fokuserar på att alla ska nå upp till e eller 
borde alla elever ges lika mycket tid oavsett ambitionsnivå? 
Har ni varit med om att lärare medvetet placerar ”duktiga” elever med ”mindre 
duktiga” elever i samma grupp vid grupparbete? 
Varför tror ni att lärare väljer att göra på det sättet? 
Tror ni att trivsel och gemenskap i klassen är viktigt för att prestera/må bra i skolan?  
Vad känner ni kring personer som ofta räcker upp handen i klassen? 
Tror ni att det kan ha betydelse för hur klassen ser på en?  


