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Abstract 
 
Syftet med detta arbete är att göra en jämförande undersökning bland elever på dels 
en yrkesinriktad och dels en teoretiskt inriktad gymnasieskola. Vi använde oss av 
den halvstrukturerade intervjun i mötet med våra informanter, ca tio elever från 
vardera skola. Intervjuerna, vilka följde en färdig intervjuguide, spelades in på 
diktafon och transkriberades sedan och blev underlaget för själva 
undersökningen/analysen. Här jämförde vi informanternas svar med varandra. Våra 
slutsatser är att gymnasieskolan verkar reproducerande och upprätthåller klass- och 
genusmönster. Eleverna tycks i regel följa sina föräldrars spår vad gäller utbildning 
och arbete. Kvinnliga elever söker sig oftast till traditionellt kvinnliga utbildningar och 
arbeten, på samma sätt söker sig manliga elever till traditionellt manliga utbildningar 
och arbeten. Beteendet gentemot läraren har fortfarande stor betydelse för betyget, 
detta trots det nuvarande betygssystemets intentioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ämnesord: Relevans, betyg, klass, genus, beteende 
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1. Inledning 
 
1.1. Ämnesval 

När vi skriver detta examensarbete, höstterminen 2005, är det exakt tio år sedan det nya 

betygssystemet genomfördes fullt ut, det vill säga även i grundskolan. Tanken bakom 

förändringen är väldigt pretentiös: den svenska skolan ska ta steget från ett kvantitativt 

normrelaterat betygssystem till ett kvalitativt målrelaterat.  

 

Som blivande lärare är vi självfallet väldigt intresserade av frågorna kring betygsättning. Ett 

rättvist betyg är en rättighet för varje enskild elev, dessutom påverkar betygen i allra högsta 

grad elevernas möjligheter till arbete eller vidare utbildning. Under lärarutbildningen upplever 

vi att vi inte fått tillräckligt med svar kring frågorna om hur man rent praktiskt går till väga 

med betygsättningen. Istället har det känts som att lärarutbildarna ”tassat som katten kring het 

gröt” när frågorna kommit upp. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har det i sin tur 

känts som att det inte varit mycket nytt under solen jämfört med när vi själva gick i skolan 

under det glada åttiotalet: katederundervisning, ”råpluggande” inför skriftliga prov och 

poängräkning på dessa. För att uppnå ett visst betyg har det krävts ett på förhand givet antal 

poäng på provet. Kvantitet framför kvalitet med andra ord. Under våren var vi på ett föredrag 

av Bengt Selghed på Högskolan Kristianstad. Detta berörde just problemen kring det nya 

betygssystemet, med Selgheds egna undersökningar i samband med sin doktorsavhandling 

som utgångsläge. Efter detta i vårt tycke mycket intressanta, och oroväckande, föredrag 

bestämde vi oss för att på något sätt behandla betygsproblematiken i vårt examensarbete. 

 

Det avgörande för vårt ämnesval var när vi under vår tredje och sista verksamhetsförlagda 

undervisning konfronterades med ett speciellt fenomen: gymnasieelever som siktar in sig på 

betyget Icke godkänt (IG) i vissa ämnen. Alltså medvetet väljer att lägga sig under läroplanens 

kriterier för ett godkänt kursresultat. Till saken hör att det ofta inte handlar om enskilda 

”svaga” elever, utan i vissa klasser och i vissa ämnen är satsandet på betyget IG mer regel än 

undantag. Detta gällde en yrkesinriktad skola och vi misstänkte att det kunde se annorlunda ut 

på en skola med teoretiska och studieförberedande program varför vi bestämde oss för att 
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göra en jämförande undersökning, i form av elevintervjuer, på dels en yrkesinriktad och dels 

en teoretiskt inriktad gymnasieskola.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med arbetet är att göra en undersökning bland elever på dels en yrkesinriktad och dels 

en teoretiskt inriktad gymnasieskola, detta för att se om elevernas syn på betygen och dess 

betydelse skiljer sig åt på olika program och skolor. 

 

1.3. Problemformulering 

Kan man utläsa någon skillnad i synen på och upplevelsen av betyg beroende på vilket 

gymnasieprogram de tillfrågade eleverna valt? 

 

1.4. Litteratur 

Per Måhl diskuterar i sin bok Vad krävs nu? - en bok om hur skolan kan se ut och fungera 

(1998) det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet som vi har i Sverige idag. Han lägger 

ner stor möda på att tolka och förklara detta betygssystem för sina läsare. Måhl går bl.a. 

igenom begrepp som krav och kriterier, samt förklarar varför han tycker att elever ska få ett  

specifikt betyg och vilka kunskaper som fattas för ett eventuellt högre betyg - han motiverar 

även varför han menar att elevens beteende inte ska vägas in i betygssättningen.  

 

I boken Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg (1999) av Håkan Andersson 

sammanfattas och diskuteras de väsentligaste dragen i de svenska betygens utveckling från 

1940-talet och framåt. Anderssons avsikt med boken är att ge en beskrivning av de 

förhållanden som lett fram till dagens mål- och kunskapsrelaterade betyg. Han ger en 

kronologisk beskrivning av betygsutvecklingen samt även förslag på hur man kan arbeta med 

de nya mål- och kunskapsrelaterade betygen. Boken vänder sig i första hand till 

lärarstuderande eller redan yrkesverksamma lärare. 

 

Bengt Selgheds avhandling Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygssystemet och 

dess tillämpning i yrkesutövningen (2004) är en fenomenografisk undersökning av 30 

sydsvenska lärares syn på det nya betygssystemet. Vår undersökning är lite annorlunda, inte 

bara för att den handlar om elevers istället för lärares förståelse av betygssystemet. Även vår 

teoretiska infallsvinkel skiljer sig från Selgheds på det sättet att vi mer försöker skönja olika 

sociala mönster och strukturer än att enbart betona vissa personers subjektiva upplevelser. 
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Detta betyder självfallet inte att våra informanters egna upplevelser och tankar inte ska lyftas 

fram. Tvärtom strävar vi efter att göra en kvalitativ undersökning. Däremot försöker vi finna 

likheter och gemensamma nämnare mellan våra informanters svar. Dock ger Selgheds bok en 

bra bakgrund till det nya betygssystemets tillkomst, och visar på ett förtjänstfullt sätt på hur 

de skriftligt formulerade betygskriterierna kan betraktas högst annorlunda hos olika berörda 

personer. 

 

Fanny Ambjörnssons avhandling I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer (2003) är en fältstudie över två gymnasieklasser, en praktisk (barn- och 

fritidsprogrammet) och en teoretisk (samhällsprogrammet). Denna betonar hela den upplevda 

livssituationen hos tjejerna i de båda klasserna; synen på betygen är alltså bara en aspekt 

bland många andra. Däremot har Ambjörnsson ett intressant klass- och genusperspektiv som 

tangerar våra intervjufrågor om bl.a. föräldrarnas yrken och förväntningar och förutsättningar 

i skolan för tjejer respektive killar.  

 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu betonade starkt hur personers sociala bakgrund och 

livsmiljöer påverkar ens möjligheter att hävda sig i samhället. Jane Brodin och Peg Lindstrand 

skriver utifrån detta i boken Perspektiv på en skola för alla (2004): 

 
Barn lever under mycket olika levnadsvillkor, bakgrundsvariabler som kan vara helt okända för skolvärlden. 

Skolan rekryterar ofta sina lärare från en väletablerad grupp i samhället. Detta kan innebära att det finns 

inbyggda svårigheter att se hur olika livsmiljöer och kulturer formar barn. Den kontext som  presenteras i skolan 

kan för vissa elever vara svår att `dechiffrera´. Pedagogiskt och didaktiskt borde detta självklart få stora 

konsekvenser för undervisningen i skolan- (s. 26) 

 

Kan det vara så att, trots intentionerna att skapa en klassöverskridande ”skola för alla”, 

eleverna från väletablerade hemmiljöer fortfarande har ett ”tolkningsföreträde” i skolan? Ett 

företräde som kan påverka betygsättningen? När vi tar upp Bourdieus teorier utgår vi främst 

från Donald Broadys bok Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och 

den historiska epistemologin (1990). Detta för att det är en mer lättöverskådlig 

sammanfattning och studie än Bourdieus egen rikliga och ofta tunga produktion. Det är 

dessutom Broadys bok som Brodin och Lindstrand bygger på och delvis citerar ordagrant. 
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Roger Säljö bygger sitt pedagogiska tänkande från en sociokulturell utgångspunkt. Med detta 

menas att människans lärande inte i första hand är individuellt och biologiskt betingat, utan en 

del av en interaktion med resten av samhället. Det man lär sig gör man i samverkan med 

andra människor och redskap (med redskap räknas allt från vanlig språklig kommunikation 

till avancerad datautrustning). Säljö har även ett intressant historiskt perspektiv och visar på 

hur den mänskliga kulturen ständigt förändras och utvecklas, och med detta formerna för 

kommunikation och vad som betraktas som viktiga kunskaper och färdigheter. Det vi undrar 

över här är om man ur elevernas svar kan läsa ut något om denna interaktion i 

lärandeprocessen och i betygsättningen. Vi använder oss av teorierna i Säljös bok Lärande i 

praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv (2000). 

 

Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) har varit till god hjälp under vår 

undersökning, och den tar på ett lättförståeligt sätt upp hur man förbereder, genomför och 

efterarbetar en intervju samt etiska och andra aspekter kring forskningsintervjun.  

 

1.4. Disposition 

Efter denna inledning kommer vi att presentera en historisk bakgrund till betygssystemet som 

det ser ut idag, följt av vår metodredovisning. Därefter kommer vi att redogöra för 

intervjuerna efter vissa valda kategorier. I samband med denna redogörelse kommer vi kort att 

presentera de olika programmen och eleverna. Detta följs av en analys av det vi kommit fram 

till i intervjuerna samt våra slutsatser. Uppsatsen avslutas med en kort sammanfattning.  

 

1. 5. Betygssystemets bakgrund 

Selghed (2004) ger i sin avhandling en ordentlig tillbakablick på betygssystemen i Sverige. 

En tillbakablick som är viktig för att förstå varför man bytte till det mål- och 

kunskapsrelaterade systemet som finns idag.   
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Boken ger en översiktlig inblick över de tre olika betygssystem som i kronologisk ordning har 

gått att urskilja i Sverige. Det absoluta betygssystemet kan dateras till tiden då betyg mer 

systematiskt började ges från 1800-talets början fram till andra världskrigets slut. Det 

normrelaterade systemet infördes successivt, först på försök under efterkrigstiden, därefter 

permanent med början 1962. Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet trädde i kraft 

höstterminen 1995. 

 

1.5.1. Det absoluta betygssystemet 

Selghed tar sina läsare genom en historisk genomgång från slutet av 1700-talet fram till vår 

tid och berättar att man på 1700-talet och 1800-talet inte behövde skolgången på samma sätt 

som idag. Majoriteten av barnen och ungdomarna på den tiden fick sin utbildning och fostran 

genom att delta i arbete på t ex en bondgård. Genom det dagliga deltagandet i arbetet på 

gården överfördes kunskaper från den vuxna generationen till den yngre. 

Fram till början av 1800-talet skriver Selghed att det heller inte fanns några bestämmelser om 

betyg och betygssättning, innan folkskolans införande 1842. Betygsunderlaget under denna 

period kunde närmast liknas vid det som man idag skulle kalla för en 

”personlighetsbedömning” (a.a., s.45). Den influerande kunskapsuppfattningen som rådde vid 

denna tid menar Selghed var rationalismen där ”den bokliga bildningen skulle kunna 

beskrivas som en kunskap om eviga sanningar” (a.a., s.44). Med detta menar han att det var 

Platons idévärld som sågs som den sanna, rätta, stabila och eviga världen. Det absoluta 

betygssystemet utgick från att det existerade en absolut och säker kunskap som kunde föras 

över till lärjungarna, därför gick också betygen under benämningen absoluta betyg. 

 

Lagstiftning och betygsättning kännetecknar tiden efter 1800 skriver Selghed. Betygen 

började användas i större omfattning och en allt större enhetlighet i betygssystemen tog form. 

I 1820 års skolordning förordas att elevens prestationer skulle ges en beteckning eller en 

benämning. Man hade under tiden fram till nu använt sig av en personlig karakteristik och 

denna skulle nu bytas ut mot en fyrgradig betygsskala med ”märkena” A, B, C och D inom 

följande områden: seder och uppförande, ämneskunskaper med särskilt flitbetyg samt 

bärgning, det vill säga elevens ekonomiska förutsättningar.  

 

Andersson (1999) skriver att vid tidpunkten för folkskolans införande i Sverige 1842 fanns 

inget enhetligt betygssystem. 1820 års betygsskala modifierades under årens lopp och betyget 

för flit försvann, och det gjorde även informationen om elevens ekonomiska förutsättningar. 
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Istället tillkom betyg i ordning och olika mellansteg i betygen infördes p.g.a. lärares behov av 

att kunna variera betygsättningen. 

 

Vidare berättar Selghed att 1897 inför man en sjugradig betygskala i läroämnena i folkskolan. 

Andersson ger en beskrivning på hur bokstavsbeteckningarna i såväl läroämnen, ordning som 

uppförande kunde kompletteras med språkliga benämningar och kunde få följande utseende 

(Andersson, a.a., s.14):       

 

 
 
Läroämnen: 
 
A= Berömlig, a= Med utmärkt beröm godkänd, AB= Med beröm 
godkänd, Ba= Med nöje godkänd/Icke utan beröm godkänd, B= 
Godkänd, Bc= Icke fullt godkänd, och C= Underkänd/Otillräcklig. 
 
Ordning: 
 
A= Mycket god, B= God, och C= Mindre god. 
 
Uppförande: 
 
A= Mycket gott, B= Gott, C= Mindre gott och D= Klandervärt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sjugradiga skala gällde sedan ända fram till grundskolans införande i Sverige 1962. 

Under åren vidtogs vissa modifieringar i form av att ett plus eller minus infördes för att 

markera ett starkt eller svagt betyg. Selghed berättar dock att detta endast gällde i 

terminsbetygen och inte i avgångsbetygen. 

 

Av Selgheds och Anderssons tillbakablickar går det att utläsa att de första betygen bedömde 

främst elevernas egenskaper som förstånd, flit och uppförande. Det var först senare det 

tillkom en tyngdpunkt mot kunskaper och färdigheter i läroämnena. Huruvida i vilken mån 

betygen var rättvisa eller likvärdiga var inget man diskuterade. Det var först när skolväsendet 

expanderade, genom att antalet elever i folkskolan som önskade tillträde till realskolan ökade, 

som betygen kom i fokus. Detta ledde till den första betygsutredningen (SOU 1938:29) i 

Sverige. 
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Om den första betygsutredningen (SOU 1938:29) skriver Selghed att det var den mottagande 

realskolan som bestämde vilka sökande elever från folkskolan som skulle få tillträde dit. Prov 

anordnades i uppsatsskrivning, rättstavning, grammatik och räkning. Kritik framfördes mot 

detta urvalssystem, kritik som senare följdes av den mer omfattande betygsutredningen (SOU 

1938:29). Selghed skriver att huvuduppgiften för Sveriges första betygsutredning var att 

jämföra värdet av intagningsproven till realskolan med folkskolebetygen – detta för att 

möjligen kunna förutsäga studieframgång i realskolan. Selghed berättar vidare att efter några 

år av försöksverksamhet blev så folkskolebetygen från 1949 urvalsgrundande för tillträde till 

realskolan. 

 

 Ett problem som kvarstod var dock hur det skulle skapas rättvisa i betygssättningen. Måhl 

(1998) hänvisar till en undersökning som gjordes på 50-talet om svenska uppsatser, som fick 

olika betyg av olika lärare. På en och samma uppsats kunde allt från stora A till C förekomma. 

Av undersökningen framgick alltså att svensklärarna ställde olika krav. Exempelvis 

värderades språklig korrekthet olika. Några lärare kunde tänka sig att sätta ett riktigt högt 

betyg på en uppsats med bra innehåll trots att språket inte var helt korrekt, andra kunde det 

inte. Att lärarna inte var överens och att man inte kunde lita på deras bedömningar minskade 

tilltron till skolan. Det visade sig att denna undersökning senare blev ett argument mot de 

kunskapsrelaterade bokstavsbetygen. 

 

Positivismen var det dominerande vetenskapsteoretiska angreppssättet vid denna tidpunkt, 

och som ett resultat av en påverkan härifrån beslutades att den sjugradiga skalan skulle göras 

relativ. Som en första av två åtgärder beslutas att betygen i varje ämne för landets samtliga 

elever i en bestämd årskurs skulle följa den som Selghed kallar för ”normalfördelningen”, där 

Ba blev ett medelbetyg i den sjugradiga skalan som skulle ges till ungefär 38 % av eleverna. 

Som en andra åtgärd inför man normerade standardprov, detta för att skapa förutsättningar för 

en mera rättvis betygsättning (a.a., s.51). 

 

Andersson berättar att det var först i Skolberedningen (SOU 1961:30) som man introducerade 

uttrycket relativa betyg. Där formuleras att:  

 
…betygen är relativa mått i förhållande till medelprestationen för samtliga elever som läser samma 

kurs…Betygen får sålunda hädanefter endast karaktären av relativa och inte av absoluta mått . 
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1.6.2. Det normrelaterade siffersystemet 

Om det normrelaterade siffersystemet som fastställdes 1962 skriver Selghed att den 

sjugradiga bokstavsskalan ersattes med en femgradig sifferskala, som byggde på samma 

relativa antaganden. Betygens funktion skulle i första hand ses som urvalsgrundande och som 

information till arbetsgivare vid anställning. Betygssystemet infördes rullande, och detta 

förklarar Selghed med att det gällde i årskurserna 1, 4 och 7. 1965 var reformen genomförd 

och betyg skulle ges i alla årskurser, såväl höst- som vårtermin, från årskurs 1 till 9. 

Övergången till det normrelaterade betygssystemet innebar en fokusering på hur 

betygsättningen skulle ske istället för vilken kunskap som skulle vara föremål för 

betygsättning, menar Selghed. Måhl (1998) menar att problemet med de orättvisa betygen 

kvarstod. Kraven blev dolda och kriterierna varierade. Några svensklärare krävde att eleverna 

kunde subjektiv predikatsfyllnad och attribut, andra inte. Några satte 5:or på uppsatser som 

innehöll språkfel, andra inte. Några satte 1:or på texter om ämnen var missuppfattat, andra 

inte. Några ställde krav på närvaro, andra inte.  

 

Att man införde relativa betyg berodde bl. a. på att man uppfattade de tidigare betygen som 

orättvisa. Men de relativa betygen förbättrade inte likvärdigheten. Olika skolor och lika lärare 

på samma skola ställde fortfarande olika krav. Kritiken mot det normrelaterade 

betygssystemet var skarp skriver Selghed. Kritiken gällde inte enbart det nyligen införda 

betygssystemet, utan behovet av betyg överhuvudtaget. Man ansåg att betygen skapade 

konkurrens mellan eleverna istället för samarbete. 

En annan negativ effekt av de relativa betygen tar Måhl upp och han syftar då till att med de 

relativa betygen ändrades kraven på hur mycket eleverna skulle lära sig. De lågpresterande 

visste inte vad de skulle lära sig vilket medförde att eleverna lärde sig mindre. Ett annat 

negativt inslag menar Måhl var att lärarna kunde använda sig av betygen för att disciplinera 

och förtrycka sina elever. Att man inte kunde pröva för ett nytt betyg gjorde eleverna än mer 

beroende av sin lärares välvilja.  

 

De negativa effekterna av de relativa betygen började uppmärksammas i början på 70-talet. 

Metoder för undervisning, det vill säga hur arbetet i skolan skulle bedrivas, kom i förgrunden 

och betonades istället för innehållsfrågor, alltså vad som skulle åstadkommas eller vad 

eleverna skulle lära sig i skolan. Måhl skriver att systemet överlevde huvudsakligen för att det 

användes vid urval till fortsatta studier. Och fortsatta studier var något som ökade bland 

eleverna efter den utveckling det svenska samhället genomgick efter andra världskriget. 
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Välfärdssamhället Sverige växte fram och levnadsstandarden av mänskliga fysiska behov 

ökade för varje år. Denna utveckling gjorde att den enskilde individen kom att ses som en 

viktig del i ”samhällsmaskineriet” (a.a., s.54). Hela skolväsendet präglades av ett tänkande 

kring utbildning, och betyg.  

 

Trovärdigheten för det normrelaterade sifferbetyget gick förlorad i allmänhetens ögon, och 

förklaringen kan sökas i samhällsutvecklingen och i det nya perspektiv på kunskap och 

lärande som växte fram genom Informationsteknologins snabba utveckling. Detta, 

tillsammans med att samhället förändras till ett allt mer mångkulturellt, ställer högre krav på 

individen för att kunna orientera sig, förstå och handla rätt. Nu krävdes ett betygssystem som 

kunde relateras till kunskaper och inte till individer. (Selghed). 

 

1.6.3. Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 

Selghed berättar att år 1990 sammansattes en grupp parlamentariskt och den fick namnet 

Betygsberedningen. Denna grupp föreslog att:  

 
…det nuvarande relativa betygssystemet avskaffas. Om betyg skall ges bör det knytas till kunskaps- och 

färdighetsmål i stället för att jämföra eleverna sinsemellan (s.1).  

 
Det är viktigt att arbetet i skolan leder till att eleverna når upp till en given kompetensnivå i form av kunskaper 

och färdigheter. För detta fordras att läraren bedömer hur elevernas kunskaper och färdigheter förhåller sig till 

uppställda mål. Beredningen bör utgå från att betygen skall relateras till sådana mål  (s. 4). 

  

Betygsberedningen fick ett år efter tillkomsten tilläggsdirektiv från Läroplanskommittén. Man 

ville nu att en utgångspunkt för det nya systemet skulle vara att betygen gavs tidigare och i 

fler steg än hur det såg ut i dagsläget. Betyget skulle även kunna kompletteras i efterhand. Ett 

betygssystem uppbyggt kring olika kunskapskvaliteter i elevens kunskapsutveckling började 

ta form. 1992 genomfördes ett försök bland landets skolor och det visade sig att så många som 

90% av de tillfrågade lärarna i grundskolan och gymnasiet var positiva till de 

bedömningsgrunder som förts fram. (Selghed). 

 

Hösten 1992 hade Betygsberedningen tänkt klart och lämnade sitt förslag på ett betygssystem 

med sex betygssteg – där fem steg omfattade godkänd och prestationer däröver. Det sjätte 

steget var ämnat för dem som inte uppnått målen. Ännu icke godkänd var benämningen på de 

elever som fram till och med höstterminen i årskurs 9 inte uppnått målen. En benämning som 

 13



skulle bytas till Icke godkänd för de elever som vid grundskolans slut fortfarande inte nått upp 

till målen. Betygsstegen byggde på en kunskapsprogression inom varje ämne och skulle vara 

gemensam för både grundskolan och gymnasieskolan. (Selghed). 

Selghed skriver att det nya betygsförslaget blev kraftigt uppmärksammat från både 

remissinstanser och i media. 1994 aktualiseras betygsfrågan ånyo eftersom ett regeringsskifte 

kommer till stånd och socialdemokraterna fick med sitt stöd av Ny Demokrati majoritet för 

sitt förslag till utformning av ett nytt betygssystem. 

 

Betygssystemet infördes rullande med start höstterminen 1995. För grundskolans del innebar 

detta att betyg skulle sättas från höstterminen skolår 8 terminsvis i tre steg med 

benämningarna, Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd. Elever som inte nådde upp 

till målen fick inget betyg. 

 

Skolverket redogör för betygskriterierna enligt följande: Betygskriterierna beskriver och 

preciserar de kunskapskvaliteter som gäller för respektive betyg; Godkänd (G), Väl Godkänd 

(VG), och Mycket väl godkänd (MVG). Relationerna mellan betygsstegen har sin grund i 

kvalitativa olikheter och inte i olika positioner på någon form av normativ skala. VG-

kvaliteter är mer värda än G-kvaliteter därför att de förutom att innefatta G-kvaliteterna också 

innefattar ytterligare kvaliteter. Dessa ytterligare kvaliteter representerar kunnande som ses 

som mer kvalificerat än det som krävs för betyget G. Motsvarande gäller för MVG-

kvaliteterna som representerar det mest kvalificerade kunnandet. 
 

Eleverna ska bedömas utifrån sina kunskaper. Det är inte bara de kunskaper som eleverna 

tillägnar sig under lektioner i den berörda kursen eller det berörda ämnet som ska ligga till 

grund för bedömningen. Kunskaper kan också utvecklas i andra sammanhang. (Skolverket – 

betygssystemet) 

 

Om de nya betygen – IG, G, VG och MVG - skriver Måhl att de är mål- och  

kunskapsrelaterade. Att de är målrelaterade innebär att det finns riksgiltiga beskrivningar – 

nationella krav – som anger vad man ska kunna för att få ett visst slutbetyg. En lärare får 

kräva att eleverna kan det som står i sådana nationella krav och inget annat. Att de är 

kunskapsrelaterade innebär att det är elevens kunnande som avgör betyget, inte hur man beter 

sig. 
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1.7. Metod 

Efter ett möte med vår handledare bestämde vi oss för att göra en intervjuguide och kontakta 

rektorerna på respektive skolor, detta för att få tillstånd av lärare och elever till att utföra 

intervjuerna. Vi valde tre program på respektive skola. På den yrkesinriktade skolan valde vi 

elever ur bygg-, industri- och barn- och fritidsprogrammen. På den teoretiskt inriktade skolan 

valde vi IB-programmet (International Baccalaureate, d.v.s. internationell studentexamen), 

samhälls- och handelsprogrammen. Informanterna valdes slumpvis från klasslistorna. På den 

teoretiska skolan var det rektorn som valde ut klasserna åt oss. På den pratiska skolan valde vi 

själva ut klasserna. Elever från helt olika program valdes ut för att vi skulle få så stor 

spridning som möjligt.  

 

Vi valde att intervjua tre elever ur varje klass. På grund av bortfall ”förlorade” vi en informant 

i barn och fritids- respektive handelsklassen. Vi kompenserade det lite genom att intervjua en 

fjärde elev i industriklassen. Eleverna gick tredje året och var myndiga, därför behövdes inte 

föräldrarna kontaktas för godkännande av intervjuerna. Efter intervjuetik enligt Kvale (1997) 

informerade vi informanterna om att deras namn skulle vara fingerade och att skolans namn 

inte skulle nämnas. Vi försäkrade att även inspelningarna skulle vara konfidentiella. Vi 

pratade lite lättsamt med informanterna före själva intervjun, detta för att lätta upp situationen 

och försöka vinna de intervjuades förtroende (Kvale).  

Som metod har vi använt oss av den halvstrukturerade intervjun. Denna förklarar Kvale med: 

 

…den omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor. Men på samma gång finns möjlighet att göra 

förändringar gällande frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och berättelserna 

från den intervjuade. (Kvale, s. 117) 

 

Vi ställde frågor efter vår intervjuguide och spelade in intervjuerna på en diktafon.  

Under samtliga intervjuer var vi båda två närvarande. Den ena av oss ställde intervjufrågorna 

medan den andra ”backade upp” och deltog i diskussionen. Vi gjorde hälften av intervjuerna 

var, Linda på den teoretiska skolan och Martin på den praktiska. Att vi deltog båda två var för  

att hjälpas åt med att lyssna, iaktta och notera. Detta för att öka validiteten på undersökningen 

(Kvale, s. 85). Vi valde att använda oss av intervjuer, istället för enkäter eller annan skriftlig 

informationshämtning, detta för att på smidigaste sätt få svar på just de aspekter av elevernas 

syn på betygen som vi intresserade oss av. Genom intervjuformen kan man följa upp svaren, 

och därmed både komma djupare in i informanternas tänkande och undvika missförstånd. 
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Därför menar vi att muntliga intervjuer ger både ett större djup och en större tillförlitlighet än 

skriftliga redogörelser. En annan fördel är att man under intervjuer kan läsa av kroppsspråket 

(dessutom är det betydligt trevligare att träffa informanterna personligen).  

Intervjuerna transkriberades för att sedan kunna användas i analysen. När vi undersökte 

intervjusvaren strök vi (först var för sig, sedan gemensamt) under nyckeluttryck, jämförde 

intervjusvaren med varandra och delade upp dem i olika kategorier. Kategorierna blev 

självklart begränsade, vi tog upp de som vi själva ansåg mest relevanta och användbara för 

vår undersökning.  

 

När svaren vi fick utifrån transkriberingarna väl var kategoriserade började vi skriva så att de 

till viss del sammanföll med intervjuguiden. Intervjuguiden i sig byggde på vissa kategorier 

och aspekter som vi i förväg trodde skulle kunna vara relevanta och fruktbara för vår 

undersökning. Detta kunde handla om saker som föräldrars förväntningar på eleverna och 

förutsättningar för killar och tjejer i skolan. Vi jämförde informanternas svar med varandra 

vilket resulterade i redovisningsavsnittet i uppsatsen. Denna redovisning var slutligen det vi 

använde oss av i vår analys. Vi har träffat vår handledare kontinuerligt och hon har varit till 

god hjälp i fortskridandet av vårt arbete. 

 

 

2.Undersökning 
2.1. Presentation av elever och program 
 
2.1.1. Byggprogrammet 

Våra tre informanter på Byggprogrammet har vi valt att kalla för Jonny, Mats och Per. 

De är killar som i framtiden kan tänka sig att arbeta som t.ex. murare, träarbetare, 

betongarbetare eller anläggningsarbetare.  

 

På Byggprogrammet får eleverna lära sig hur ett hus är konstruerat från grund till taknock, att 

arbeta självständigt och i arbetslag samt att utveckla sinne för färg och form. En stor del av 

utbildningen sker i samverkan med ortens byggföretag, då eleverna är ute på APU 

(arbetsplatsförlagd utbildning) ett antal timmar i veckan.  

På schemat står både karaktärsämnen och kärnämnen. Ämnen som exempelvis 

anläggningsteknik, byggnadsteknik, golvteknik, husbyggnadsteknik, måleri och plåt hamnar 

under rubriken för karaktärsämnen medan matematik A, svenska A och B, engelska A, idrott 
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och hälsa, samhällskunskap A, religionkunskap A samt naturkunskap A faller under 

kärnämnen. Eleverna på Byggprogrammet väljer mellan inriktningarna anläggning och 

husbyggnad.  

2.1.2. Industriprogrammet 

Till vår hjälp på Industriprogrammet hade vi fyra informanter. Tre killar som vi valt att kalla 

för Torsten, Krister och David. Den fjärde informanten var en tjej, som vi valt att kalla för 

Julia.  

 

Industriprogrammet är en bra bas för den elev som vill arbeta med plåtbearbetning, svetsning, 

svarvning och fräsning. För den som vill vidareutbilda sig inom yrken som t.ex. 

maskinreparatör, CNC-operatör eller licenssvetsare ger Industriprogrammet en bra grund att 

stå på. 

Precis som för eleverna på Byggprogrammet ingår ett visst antal APU-timmar i veckan. På 

APU:n får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att planera, strukturera och ta ansvar 

för ett större arbete. De har då nytta av de karaktärsämnen som ingår i Industriprogrammet; 

arbetsmiljö och säkerhet, datorkunskap, kvalitetsteknik, styrteknik och verkstadsteknik. Vid 

sidan om dessa läser de också samma kärnämnen som eleverna på Byggprogrammet (se 

ovan). 

I likhet med Byggprogrammet väljer eleverna på Industriprogrammet mellan två inriktningar, 

i detta fall verkstadsteknik eller plåt- och svetsteknik. 

 

2.1.3. Barn- och fritidsprogrammet 

Våra två kvinnliga informanter på Barn- och fritidsprogrammet har vi valt att kalla för Petra 

och Anna.  

 

Detta är ett program där arbetssättet bygger på att eleven själv påverkar och tar ansvar för sitt 

lärande. Eftersom Barn- och fritidsprogrammet riktar sig mot arbete med människor 

genomsyras programmet av ämnen som pedagogik, psykologi och sociologi. Eleven får 

tillfälle att utveckla kunskaper om fritidens stora betydelse för hälsa och välbefinnande samt 

om barns behov och utveckling. Att träna på ledarskap i olika grupper ingår också i 

utbildningen. 

 

APU ingår även i Barn- och fritidsprogrammet och eleven har här stora möjligheter att 

tillägna sig praktiska kunskaper utanför skolan. 
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När eleverna är i skolan läser de både kärnämnen (se ovan) och karaktärsämnen. Exempel på 

de sist nämnda kan vara fritidskunskap, hälsopedagogik, kommunikation, pedagogiskt 

ledarskap och livsvillkor och socialisation. 

Eleverna på Barn- och fritidsprogrammet mellan två inriktningar: fritid eller pedagogisk och 

social verksamhet.  

 

2.1.4. International Baccalaureate, IB-programmet 

Linn, Johan och Lina har vi valt att kalla de tre elever som ställde upp och hjälpte oss från IB-

programmet. 

 

När man har gått ut årskurs 9, och om man har minst 200 poäng i sitt höstterminsbetyg (från 

åk 9), kan man söka till IB-programmet som är ett treårigt program. Det som är utmärkande 

för IB-programmet är att all undervisning bedrivs på engelska, förutom i svenska och 

moderna främmande språk.  

Programmet leder fram till ett diplom som ger tillträde till fortsatta studier på högskola och 

universitet, även utomlands eftersom International Baccalaureate är en internationellt erkänd 

studentexamen. 

 

Eleverna på IB-programmet är inte ute på någon APU. De läser inte heller de kärnämnen som 

programmen enligt ovan gör. Istället väljer eleverna, på detta program, mellan sex ämnen – ett 

från var och en av de sex ämnesgrupperna i ”Hexagonen”. Illustrationen nedan är hämtad från 

den aktuella skolans hemsida, vilken av konfidentiella skäl inte kan nämnas.  
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Tre av de här ämnena läser IB-eleverna på något som kallas för Higer Level, vidare läser de 

tre ämnen på Standard Level samt de tre ämnena som utmärker IB-programmet. Bland dessa 

tre är det första  TOK (Theory of knowledge) där eleverna uppmuntras till kritiskt tänkande 

och lär sig förstå sambandet mellan de olika ämnena. Det andra ämnet är CAS (creativity, 

action and service) som lägger tonvikten på omvärlden utanför skolan och uppmuntrar eleven 

till att utveckla sig i  t.ex. olika sporter, hobbys och teater. Tanken är att dessa aktiviteter ska 

ge större respekt, förståelse och medkänsla för andra individer. Det tredje och sista 

utmärkande ämnet kallas för Extended Essay där eleverna utvecklar sina språkfärdigheter i en 

uppsats på max 4000 ord. 

Rektorn på IB-programmet (som av konfidentiella skäl inte kan namnges) berättar att de har 

en sjugradig betygsskala och att betyg i de olika ämnena fås efter slutexamen. Denna examen 

är samtidig för hela norra halvklotet i maj månad. Skalan är således från 1 till 7 - där 7 är max 

och 4 betraktas som godkänt. Eleverna går upp i sex ämnen och ska för att få ut sitt IB-diplom 

ha (6 x 4=) 24 poäng. Betygen anpassas till det svenska betygssystemet för de elever som 

väljer att söka till svenskt universitet eller högskola. 

Rektorn informerar även om att 38 poäng hittills har ansetts vara det samma som ett medel på 

20,0 - d.v.s. MVG i allt.  
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2.1.5. Samhällsvetenskapsprogrammet 

Våra tre informanter på Samhällsvetenskapliga programmet har vi valt att kalla för Sara, Moa 

och Tom. 

 

På det Samhällsvetenskapliga programmet läser eleverna om hur vårt och andra samhällen 

fungerar. Detta program riktar sig till de elever som är intresserade av historia, ekonomi, 

språk och aktuella samhällsfrågor. Eleverna här får även grundläggande naturvetenskapliga 

kunskaper. På skolan där våra informanter går har de möjlighet att välja mellan sex olika 

inriktningar på Samhällsvetenskapliga programmet. Dessa är: ekonomi, samhällsvetenskap, 

språk, samhällsvetenskap med global inriktning, naturvetenskap och idrott. Man väljer redan 

årskurs 1 vilken inriktning man vill gå. Det samhällsvetenskapliga programmet har lagt 

tonvikten på kurser som handlar om människors levnadsvillkor ur samhällsvetenskapligt, 

kulturellt och naturvetenskapligt perspektiv. Detta ger en bred grund för de elever som vill 

läsa vidare på universitet eller högskola. 

 

2.1.6. Handels- och administrationsprogrammet 

På grund av sjukdom fick vi endast två informanter från Handels- och 

administrationsprogrammet, dessa väljer vi att kalla för Henny och Oliver. 

 

På Handels- och administrationsprogrammet läser eleverna om hur arbetet inom butiksvärlden 

fungerar. De läser också ämnen som ger kunskap om arbetet inom kontor. Inköpsarbete, 

varuhantering, säljkampanjer, marknadsföringsmetoder, olika former av affärskommunikation 

samt grundkunskaper i företagsekonomi är exempel på vad eleverna på detta program får 

fördjupade kunskaper i. 

Inom Handels- och administrationsprogrammet väljer eleverna mellan två inriktningar; handel 

och service samt handelsgymnasiet. I den första väljer eleven mellan olika valbara kurser och 

i den andra läser eleven en blandning av kurserna och deltar i ett företagsspel som innebär att 

man driver ett "eget" företag i skolan. 

 

På båda inriktningarna har eleven APU. I årskurs 2 praktiserar eleven en (1) dag i veckan, och 

i årskurs 3 är eleven ute på praktik två dagar i veckan. Platsen för APU väljs i möjligaste mån 

efter intresse och inriktning, och i samverkan mellan praktikplats och skola. APU ger viss 

yrkeserfarenhet och kan vara en möjlighet till arbete direkt efter avslutat gymnasieprogram. 
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2.2. Varför har eleverna valt sina program? 

Vi frågade eleverna varför de valt just det program de går på. 

 

2.2.1. Yrkesskolan 

Av nio informanter på yrkesskolan var det fyra stycken som uttryckligen sa att de var 

skoltrötta och att detta avgjorde programvalet. Jonny på Byggprogrammet svarar: 

 
Man var sugen på nånting som kunde ge jobb med detsamma efter skolan. Jag var inte så sugen på att läsa 

vidare. Då är det bättre att jobba ett år och se om man vill läsa vidare efter det.  

 

Petra på Barn- och fritidsprogrammet hänvisar också till skoltrötthet efter nian och trodde att 

man på detta program bara ”klipper och klistrar”. Vilket hon sen märkte inte vara fallet. 

 

Hos vissa elever är ett direkt intresse argumentet för programvalet. Per i byggklassen säger:  

 
Jag tycker om att göra saker med mina händer. Jag tycker om att se när det händer nåt. När man vet att man 

bygger nåt från början till slut för att se vad som händer.  
 

Anna i barn- och fritidsklassen förklarar att hon ”alltid varit intresserad av barn”:  

 
När jag var sex år gammal så hjälpte jag ofta fröknarna på dagis med att passa de mindre barnen. Så då kände jag 

att det är barn jag vill jobba med. Jag har lätt att få kontakt med barn. Barn tar gärna kontakt med mig. 

 

Mats i byggklassen säger att han ”inte orkade plugga” och fortsätter med att: 

 
…och ja, det ligger i släkten så jag har alltid hållt på att bygga och sånt.  

 

Hans föräldrar är byggnadsarbetare. Julia från Industriprogrammet hänvisar även hon till sin 

pappas yrke vad det gäller motivet till programvalet.  

 

De övriga informanternas skäl till programvalet är att betygen inte räckte till för 

förstahandsvalet, att det var ”det minsta dåliga alternativet” eller att man ”inte visste vad man 

ville”. 
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2.2.2. Teoretiska skolan 

Linn på IB svarar att hon inte är säker på vad hon vill bli men hon tycker att man på IB:” får 

en bred grund att stå på och det är ju också bra i fall man vill plugga utomlands efteråt”. Johan 

i samma klass ville studera en bit bort från hemorten. Han tyckte varken att ”samhälle eller 

natur” passade honom. Dessutom vill han ”plugga engelska och komma utomlands”. Lina är 

lite mer säker på varför hon valt IB-programmet: 

 
För alltså, man läser ju engelska hela tiden. Det ger ju goda föresatser att läsa vidare i England eller annat, 

utomlands. Jag hade tänkt bli läkare när jag började, och läkarutbildningen i England då … Om man studerar där 

så behöver man bara två naturämnen, till exempel biologi och kemi, men i Sverige måste man ha alla tre och jag 

klarar inte av fysik så då vill jag plugga i England istället. 

 

Samtliga informanter på samhällsprogrammet svarar att de valde detta programmet för att de 

inte riktigt visste vad de ville göra efter högstadiet. Moa och Sara övervägde att söka andra 

program. Samtliga är intresserade av att läsa vidare, och menar att samhällsprogrammet har de 

flesta ämnena man behöver och ger en god grund att stå på om man vill studera vidare. 

 

Henny på handelsprogrammet var egentligen inställd på att annat program:  

 
Jag skulle gå ”frisör” och hade slitit i grundskolan för betygen. Jag hade betygen och sen så några veckor innan 

så visade det sig att jag var allergisk mot många olika kemiska ämnen, så jag kunde inte bli frisör. 

 

Men hon menar att hon inte ångrar idag att hon valt handelsprogrammet. Nu är det inte alls 

frisör hon vill bli, utan svensklärare på låg- och mellanstadiet.  

Klasskompisen Oliver valde handelsprogrammet för att han ”tyckte att det verkade roligt och 

intressant”. 

 

För eleverna på yrkesskolan var aspekter som skoltrötthet, personligt intresse och föräldrarnas 

yrken de vanligaste argumenten för valet av program. Övriga sökte eller hamnade där p.g.a. 

otillräckliga betyg eller för att bara få någon form av gymnasieutbildning. 

 

På den teoretiska skolan var skälen till programvalen att det verkade roligt och intressant, 

osäkerhet på vad de skulle välja, att få en bred grund att stå på samt i IB-programmets fall att 

läsa engelska hela tiden och få möjligheter att arbeta utomlands.  
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2.3. Förväntningar efter avslutat program hos elever och föräldrar. 

I våra intervjufrågor undrade vi över elevernas förväntningar efter avslutat gymnasieprogram, 

dels elevernas själva och dels deras föräldrars. 

 

2.3.1. Yrkesskolan 

Eleverna 

Jonny i byggklassen svarar att hans förväntningar är att:  

 
…kunna jobba som snickare. Inte färdigutbildad, men kunna en del av det och ändå lära sig nya grejor hela tiden 

så att man till slut blir fullutbildad.  

 

Mats i samma klass vill: 

 
…lära sig så mycket som möjligt, och komma snabbt in i det så att man kan göra lite extraknäck.  

 

Klasskamraten Per i samma klass vill ”fortsätta snickra lite” för att se ”hur det känns”, men 

han har även funderingar på att på kvällstid läsa upp matte och naturvetenskap och kanske 

även läsa inom vården. Hans mamma är sjuksköterska och själv skulle han tycka att det skulle 

kunna vara roligt att utbilda sig till ambulansförare.  

Av fyra intervjuade på industriprogrammet är alla inställda på att skaffa jobb direkt efter 

gymnasiet. På barn- och fritidsprogrammet kan man ana en oro för arbetslöshet.  

 

 

Trots att ett par stycken har eventuella fortsatta studier i tankarna, är den dominerande 

förväntningen hos våra informanter att få ett jobb så snabbt som möjligt. Även de fortsatta 

studierna har praktiska yrken som syfte. 

 

Föräldrarna 

Hos byggkillarna menar Jonny att hans föräldrar tycker att det viktigaste är att han skaffar sig 

ett jobb som han trivs med. Mats föräldrar vill att han: 

 
 …ska ut och jobba…och känna på det riktiga livet…. istället för att sitta hemma …   

 

Liknande förväntningar finner man hos Pers föräldrar, d.v.s. att han får ett bra jobb och ”inte 

slöar sig genom alltihopa”. Han menar också att han har sina föräldrars förtroende.  
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I industriklassen tror Torsten och Krister att föräldrarnas förväntningar är att de ska göra så 

gott de kan. Jenny känner förväntningen hemifrån att ”bli som pappa” som själv är 

industriarbetare. David tror att hans föräldrar hoppas att han ska ”klara det” och få ett jobb. 

Han känner dock en större press från sin pappa som är engelsklärare och själv hade höga 

betyg.  

 

Petra i barn- och fritidsklassen säger: 

 
Alltså mina föräldrar brydde sig inte så mycket om vad jag valde. Dom tänkte väl mest att så länge det inte blir 

något sånt här industri eller nåt som jag inte alls är intresserad av så okej. Sen pappa är ju lite så där frånvarande 

vad gäller föräldraskapet, så just då tänkte han att barn och fritid där blir man ingenting, du ska gå samhälle. Men 

det sket jag i (skrattar).  
 

 

Hon fortsätter:  

 
Ja alltså. Det är ju pappa, han tror att bara om man kommer med lite krav då och då så är man förälder. Men det 

funkar inte riktigt så nej. Men annars har jag inte press på mig alls.  

 

Anna tror inte att hennes föräldrar har några direkta förväntningar på henne:  

 
Jag har alltid skött mig i skolan så de har aldrig behövt vara oroliga för mig. Det har dom själva sagt till mig.  

 

 

Föräldrarnas förväntningar på elevernas gymnasiegång är att studierna är intressanta för 

eleverna själva, och att det kan leda till ett jobb eleverna trivs med så att de kan få känna på 

”det riktiga livet”. 

 

2.3.2. Teoretiska skolan 

Eleverna 

Linn är inställd på ett sabbatsår, sedan vill hon läsa vidare. Hon vill syssla med något hon 

tycker är roligt och utvecklande, och menar att hon är en språkperson som tycker om 

samhällsvetenskap. Johan förväntar sig bra betyg, vilket han tror att man har en fördel av om 
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man söker in på universitet. Han har också förhoppningar om att bli bättre på engelska. Lina 

verkar lite ambivalent på frågan om förväntningarna efter programmets slut: 
 

Ja jag vet … alltså jag har ju ändrat mig i det här med att jag vill bli läkare och så ju. Jag är väldigt skoltrött av 

IB så det … Jag har väl inte så där jättestora förväntningar inför framtiden. Men det känns i alla fall att om man 

har gått IB och får det där IB-diplomet så borde det vara, ja det känns ju som att det ska slå ganska högt, men det 

behöver det ju inte göra, det fattar jag ju själv. Men det är i alla fall ganska häftigt att komma med, istället för att 

komma med lite betyg på nåt litet nationellt program, så kommer jag med ett IB-diplom som funkar utomlands 

också liksom. Det känns ju ganska häftigt och så …  

 

På grund av sin skoltrötthet har hon börjat överväga planerna på att bli läkare för en eventuell 

framtid som översättare inom skönlitteratur. 

 

På samhällsprogrammet har samtliga informanter förväntningar på att få ”okej” betyg som de 

kan använda när de förmodligen kommer att läsa vidare. Moa och Sara är inställda på att bli 

lärare i idrott respektive svenska medan Tom är osäker på vad han vill bli.  

 

De två tillfrågade eleverna på handelsprogrammet har olika förväntningar efter gymnasiets 

slut. Henny vill läsa vidare på Kom Vux för att läsa upp engelskan, medan Oliver inte bryr sig 

nämnvärt om vad som händer de närmsta åren. 

Samtliga elever på den teoretiska skolan har förväntningarna att läsa vidare. Hos IB-

studenterna finns dessutom förväntningar om att bli bättre på engelska och att få ett IB-diplom 

som fungerar utomlands. 

 

Föräldrarna 

Samtliga tillfrågade i IB-klassen menar att deras föräldrar inte har några speciella 

förväntningar på dem efter programmets slut. Föräldrarna tycks utgå från att de kommer att 

läsa vidare på högre nivå. 

 

Innan Tom i samhällsklassen gjorde sitt gymnasieval ville hans föräldrar att han helst skulle 

gå i sin brors fotspår och läsa det naturvetenskapliga programmet. Men trots att Toms mamma 

är läkare och hans pappa är egen företagare, väljer han att gå sin egen väg. Vad han vill göra i 

framtiden vet han inte riktigt än. Och detta tycks hans föräldrar respektera.  

Saras svar på frågan om föräldrarnas eventuella förväntningar är ett kort och koncist ”nej”. 

Huvudsaken tycks vara att hon klarar sig något så när bra. 
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Moa svarar:  

 

Okej, alltså dom vill nog bara att jag ska klarar mig med godkänt och så Jag har alltid fixat allting själv så dom 

litar nog på att jag gör det nu också. Dom vet ju att jag inte smiter från gympan till exempel (skrattar).  

 

Att hon inte smiter från gympan är inte särskilt förvånande med tanke på att hon egentligen 

från början ville gå på idrottsgymnasiet. 

 

Henny i handelsklassen tror inte att hennes föräldrar har några förväntningar på henne efter 

just denna utbildningen, eftersom det är inte är inom handels hon vill arbeta i framtiden. 

Förväntningarna ligger snarare på en senare utbildning som stämmer överens med hennes 

intressen. 

Oliver menar att han inte tror att hans föräldrar har några ”förväntningar”, snarare 

”förhoppningar”:  

 
Ja det är ingen som blir jättearg … alltså jag har ingen press eller så. Jag har normal press. De vill att han ska 

klara utbildningen ”och blir det bra så är det ju bara ett plus. 

 

 

Eleverna på den teoretiska skolan känner att deras föräldrar har tillit till dem, de förväntar sig 

att de ska fullfölja och klara utbildningarna samt utgår från att de kommer att fortsätta sina 

studier på en högre nivå.  

 

 

2.4. Betygens betydelse för eleven 

Vi frågade eleverna vad betygen hade för betydelse för just dem. 

 

2.4.1. Yrkesskolan 

På frågan om vad betyget betyder för den tillfrågade eleven svarar Mats i byggklassen:  

 
Ja du, det är att ha godkänt i allt. Sen bryr jag mig inte så där jävligt. Alltså får jag bara godkänt så är jag nöjd 

med det. Det är ju inte som när man gick i högstadiet och sånt, att man var tvungen att ha ett visst poäng för att 

komma in på en linje, utan här så kommer jag ju bara direkt ut i yrkeslivet ändå så, så det är ju liksom ingen som 

bryr sig om jag har G i samhälle till exempel, eller nåt sånt för man behöver ju inte det där ute. Eller någon sån 

där historia eller nåt sånt.  
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På följdfrågan om det viktigaste är själva yrkeskunnandet svarar han: 

 
Precis! Det är yrket som gäller, resten skiter man i.  

 

Han hänvisar senare till sin pappa som skolade om sig utan att några betyg fanns med i bilden:  

 
Min farsa var ju utbildad elektriker men han blev ju mattläggare helt plötsligt ju. Bara för att hans farsa var det 

då ju. Så han gick ju in i den banan, och han hade inga betyg på det ju och sånt, att han liksom hade gått någon 

utbildning på att bli mattläggare. Det blev han ju automatiskt eftersom han hade varit lärling och sånt ju. Det är 

egentligen det som spelar roll, att man är ute och är lärling i tre år. Man behöver ju ingen sån där direkt bakgrund 

på att man kan engelska eller nåt sånt.  

 

Svaret från Per i samma byggklass skiljer sig åt ganska mycket. På frågan om betygens 

betydelse för honom svarar han: 

 
Faktiskt väldigt mycket. Alltså jag har planer på att läsa vidare och sånt det har alltid varit en del att vara duktig i 

skolan. Att kunna om man nu ska läsa vidare. Man vill ju ändå ha det i baktanken att man kanske inte alltid vill 

jobba som byggare eller vill läsa vidare. 

 

Krister i industriklassen svarar: 

 
Alltså det betyder ju liksom att man har klarat en kurs eller inte liksom. Antingen så får man ett G eller också så 

klarar man inte det. Det betyder inte så… Alltså det betyder rätt mycket men man tänker inte så mycket på det.  
 

Julia samma klass svarar i sin tur:  

 
Det är klart att man vill ha bra betyg. Man vill alltid ha bra betyg när man ska typ ha prov eller när man gått 

färdigt en kurs eller nånting. Men sen bestämmer man ju typ lite själv hur mycket man presterar själv. Man gör 

så gott man kan. Men det är kul att få bra betyg liksom. Man kämpar för att få bra betyg, för att få så bra som 

möjligt.  

 

På följdfrågan om detta gäller alla ämnena, svarar hon:  

 
Ja i princip. Men i vissa ämnen förstår man ingenting, och när man inte förstår nånting då kan man inte göra så 

mycket.  
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Krister tror att man kan ha nytta av betygen:  

 
Äh, det är en bra grej att ha för att skaffa sig ett jobb liksom. Bra med resurser. Har du mycket pengar kan du 

köpa mycket, har du bra betyg kan du komma längre. 

 

Av  barn- och fritidstjejerna tycker Petra:  

 
Alltså på ett sätt är det ju bara en bokstav på ett papper. Det är ingenting att bry sig om tänker jag, men å andra 

sidan har jag enorma prestationskrav, från mig själv, så jag nöjer mig sällan med mindre än VG. 

 

 På frågan om varför hon vill ha så höga betyg svarar hon:  

 
Jag vet inte. Det är väl lite som jag håller på att tävla med min brorsa och så. Han hade ju himla bra betyg när 

han gick ut gymnasiet.  
 

Anna svarar i sin tur på frågan om betygens betydelse:  

 
Jag vet inte. Alltså jag tycker ju mest att det är för min egen skull. Alltså jag blir ju glad när jag får höga betyg 

och så, för jag har ju varit ute på arbetsplatser och så och dom har ju liksom sagt, dom har ju inte haft någon 

användning för mina betyg. Dom har inte visat upp sina så mycket på sina arbetsplatser. Så för mig är det mest 

för min egen del. 

 

 

2.4.2. Teoretiska skolan 

Alla tre tillfrågade i IB-klassen är överens om att betygen är viktiga för dem. Linn anser:  

 
Betygen är ju ganska viktiga tycker jag eftersom de är ett mått på hur jag har klarat min uppgift helt enkelt. Och 

speciellt för oss som gör en studentexamen så är de ju extra viktiga för där hänger ju väldigt mycket på betygen. 

Alltså vi måste ju komma upp i ett visst antal poäng för att få diplom överhuvudtaget för att klara examen. 

Varenda poäng för oss är ju viktigt. Vi har ju en sju-gradig skala istället för det svenska systemet. Så det gäller 

att komma upp i en viss poäng i varje ämne för att få diplomet överhuvudtaget. 

 

Framförallt är betygen är viktiga för framtida universitetsstudier, och högre betyg ger större 

valmöjligheter. 

 

I samhällsklassen råder det delade meningar mellan informanterna. För Sara betyder betygen 

mycket och hon kämpar för höga betyg. Hon sitter uppe länge på kvällarna, ibland långt in på 
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nätterna, och ”pluggar”. Sara menar att detta också har gett resultat i form av höga betyg i ett 

flertal ämnen.  

Tom och Moa svarar båda att de inte tänker så mycket på betygen. För Moa handlar det 

mycket om intresse för de enskilda ämnena:  

 
Man vill göra bra ifrån sig i de ämnena man gillar, som man är intresserad av. Det går bara inte att sätta sig och 

tänka att nu ska jag råplugga inför ett prov, om det är i ett ämne som jag absolut inte gillar. Då funkar inte min 

hjärna. Den vill inte spara nånting då (skrattar). Men annars är väl betygen vad man klarat, ett bevis på att man 

genomfört sina kurser och så. 

 

Tom menar att betygen ”väl” är ”ett sätt att mäta hur duktig man är i skolan och så”. Han 

menar att man använder betygen dels för att ”söka vidare” och dels för att söka jobb. 

 

Både för Henny och Oliver i handelsklassen betyder betygen mycket. Henny säger:  

 
Det betyder jättemycket. Det är ett godkännande för mig helt enkelt, som visar vad jag presterat och så.  

 

Oliver i sin tur säger:  

 
Dom betyder mycket. Ja det är ju bra att ha med sig i framtiden så att man slipper hålla på med det sen, att läsa 

upp och så. Ifall man ska läsa vidare, för handel har ju inte så jättemånga ämnen.  

 

För yrkeseleverna har betygen varierande betydelse; allt från en ”bokstav på ett papper” till 

”mycket om man ska läsa vidare”. Vissa bryr sig inte nämnvärt om betygen, för en del är det 

”en grej för att skaffa sig ett jobb”, vissa vill ha godkända betyg i allt, en del menar att 

betygen ”betyder mycket men man tänker inte mycket på det”, vissa anser att yrkeskunnandet 

är mer värdefullt och någon vill ha högsta möjliga betyg för att ”tävla” med andra. 

 

Ingen av de tillfrågade på den teoretiska skolan tycker att betygen är oviktiga. De anser 

tvärtom att de betyder mycket även om någon kanske inte tänker så mycket på betygen. 

Betygen ses som ett instrument för att mäta kunskaper, visar vad man presterat och är en 

förutsättning för fortsatta studier på universitet eller högskola. 
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2.5. Vad sätter läraren betyg på? 

Vi frågade eleverna om vad de trodde att läraren grundade betygsättningen på. 

 

2.5.1. Yrkesskolan 

Byggkillarna nämnde en mängd saker som det trodde att betygen berodde på. Detta var: 

nyfikenhet, gå in för att lära, göra läxorna och gå in för proven, lyssna och ”inte bara snacka 

skit med kompisar”, sköta sig på lektioner, lämna in uppgifter i tid och själv komma i tid till 

lektionerna. En av killarna trodde att det gällde att ”våga svara på frågor och engagera sig”. 

Intresse i kombination med flit med andra ord. 

Industrieleverna svarade allihopa att det handlade om uppförande och att göra saker som man 

ska. 

 

Hos barn- och fritidstjejerna var svaren annorlunda. Petra svarar att:  

 
…dom säger att dom sätter betyg på kunskap, men det känns nästan som att det är lite mer dom sätter betyg på. 

 

 Den andra tjejen är övertygad om att det är lite annat som avgör betygen: 

 
Ja du… Alltså vi har ju rätt många lärare som favoritiserar. Ja alltså där är vissa som aldrig får mer än G. Vissa 

får alltid MVG fast de inte gör nånting.  

 

På vår fråga om vad det kan bero på och att det inte låter rättvist svarar hon:  

 
Nej (skrattar), det har varit så från första början. Vissa elever är favoritiserade och vissa syns inte, dom blir 

aldrig uppmärksammade och sånt.  

 

Både bygg- och industrieleverna upplever alltså att betygsättningen går ganska rätt till, och att 

det är flit och intresse som är det viktiga, inte kunskaperna i sig. Barn- och fritidseleverna i sin 

tur menar att deras lärare hävdar att det är kunskaperna som betygsätts, men att det i själva 

verket är väldigt godtyckliga betygsättningar. 

 

 

2.5.2. Teoretiska skolan 

IB-programmet skiljer sig radikalt från de övriga undersökta programmen eftersom det inte är 

lärarna här som sätter betygen. Istället skickas samtliga prov och uppgifter iväg till en 
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internationell instans som bedömer dessa. Men informanterna tror ändå att lärarna i regel 

lägger vikt på saker som motivation, intresse och kunskaper.  

 

Samhällseleverna är överens om att skriftliga prov väger över när lärarna sätter betyg. Tom 

tror att lärarna lägger extra stor vikt vid de nationella proven. Sara tror att specialarbeten och 

att vara aktiv på lektionerna har stor betydelse. Moa säger:  

 
Det är nog olika från lärare till lärare. En del tar nog mycket på närvaro. Sen en del gillar när man är med och tar 

plats på lektionerna. Sen finns de som bara tar vad man presterat på prov. Jag fick jättebra betyg i ett ämne bara 

för att jag hade pluggat som fan till provet, men jag hade inte varit med så mycket på lektionerna. Alltså jag 

kunde aldrig någonting eller så, men han satte ändå VG på mig i betyg bara för det där provet . Jag satt i sju 

timmar och låtsades att jag var en sån som skulle prata inför publik …  jag snackade högt med mig själv. Provet 

gick jättebra som sagt, men jag skulle nog inte klara det idag (skrattar). 

 

I handelsklassen säger Henny att man ”ibland undrar” vad lärarna sätter betyg på. Det hon tror 

att lärarna ska grunda betygen på är närvaro och muntlig och skriftlig prestation.  

Oliver tror att prestationen bara är en liten del i betygssättningen, det viktigaste är hur man är 

som person.  

 

Eleverna på IB-programmet  tror att trots att deras egna lärare inte sätter betyg så har 

motivation, intresse och kunskaper betydelse. Samhällseleverna tror att de skriftliga proven 

väger tyngst medan handelseleverna  tror att lärarna grundar betygen på närvaro, muntlig och 

skriftlig prestation samt hur man är som person. 

 

2.6. Elevernas beteende och betygsättningen  

När vi frågade eleverna om de trodde att deras beteende gentemot lärarna hade någon 

betydelse för betyget svarade de allra flesta att de trodde att så var fallet. Svaren skiljde sig 

dock åt. 

 

2.6.1. Yrkesskolan 

Av byggkillarna menar både Jonny och Mats att de inte tänkt så mycket på beteendets 

betydelse för betygsättningen, medan Per svarar: 

 
Ja definitivt! … Alltså dom vill ju inte att man ska vara otrevlig och bara skita i skolan. Visar du att du engagerar 

dig och är trevlig typ så tror jag att dom ser mycket till det. 
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På följdfrågan: ”Men om du presterar superbra på ett prov men så är du jättestörig i 

klassrummet, tror du att det spelar någon roll?” svarar han: 

 
Jag tror att dom sammansätter det. Dom tar nog lite från där och lite från där och lägger ihop det. 

 

Svaret från Torsten i industriklassen är lite mer kryptiskt:  

 
Kanske till en viss del men alltså men kanske inte just betyg, men man får ju andra plus eller vad man ska säga 

(skrattar) … Ja för det är ju som om man skött sig och sen behöver hjälp med nåt, ja då får man ju det. Då ordnar 

dom ju ofta det (skrattar)… Ja! Men så är det ju överallt … 

 

Krister tror däremot att beteendet kan påverka betyget: 

 
Man kan ju liksom inte vara taskig mot läraren eller nåt och sånt och ändå göra bra ifrån sig för då sänks nog 

betygen.  
 

Julia verkar instämma:  

 
Det kan det nog göra om man typ är uppkäftig mot läraren så tycker han kanske inte om en sen och tänker den 

jäveln, nu ska jag sätta dåligt betyg på henne. 

 

När vi frågar om detta även gäller om eleven gjort bra ifrån sig, svarar hon: ”Ja precis! För att 

hämnas lite.” 

 

Båda barn- och fritidstjejerna är överens om att beteendet spelar stor roll. På frågan om på 

vilket sätt beteendet spelar roll svarar Petra:  

 
Ja jag tror knappast att man får ett MVG om man inte fjäskar (skrattar). Jag fick fjäska mig fram till de MVG jag 

har. 

 

På frågan om hur fjäsk går till svarar hon: 

 
Sånt som typ: ”Shit vilken snygg tröja, var har du köpt den?”   

 

Hon tycker att det känns som att ”läraren placerar en i ett fack”. Hon spinner vidare: 
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Petra hon är så trevlig och god, och ja hon får ett VG. Alltså jag får alltid VG på de flesta arbeten jag gör. Ibland 

kan jag göra ett arbete kvällen innan på typ tio sidor och så får jag VG på det. 

 

När vi frågar om det är någon skillnad på lärarna i detta sammanhang är hennes svar: 

 
Ja, alltså nej. Nej, det är ingen större skillnad på dom. Kanske att dom yngre bryr sig mer om att vara rättvisa. 

Andra tycker att nej, hon är ett VG-barn, hon ska ha ett VG. Alltså en i klassen hon får aldrig nåt annat än G plus 

i svenskan. Aldrig G minus eller VG, det är alltid samma betyg. Hon kan anstränga sig hur mycket som helst. Så 

nu tänkte vi att jag som alltid får VG eller MVG så där på svenskan, så nästa gång ska jag skriva hennes uppsats 

och se hur det blir (skrattar). Inte smart kanske men … 

 

Anna tror att om man är extra vänlig mot läraren så kan det leda till högre betyg:  

 
Ja! Ja absolut, för en del lärare är inne på fjäsk, det funkar på en del. 

 

 

De som skulle kunna reagera negativt på fjäsk menar Anna skulle kunna vara vikarierna, detta 

eftersom:  

 
… elever behandlar vikarier annorlunda … för de vet ju att det bara är tillfälligt. 

 

 

2.6.2. Teoretiska skolan 

Trots att betygen sätts av andra lärare än de undervisande på IB-programmet, tror två av de tre  

tillfrågade eleverna att beteendet ändå spelar en viss roll. Lina menar att i ämnet kemi blir de 

faktiskt betygsatta efter uppförandet:  

 
Vi får ju betyg på de här laborationerna vi gör, där finns det ju något som heter manipulative skills och personal 

skills och sådana här grejor och det har ju betydelse för hur man beter sig i grupp. Så i kemi får man ju 

betygsättning i det, hur man uppför sig.  

 

Linn tror att det handlar om att komma överens med läraren. Att vara framåt och visa intresse:  

 
Det är kanske svårt att se den här gränsen, vad är intresse och vad är … och ja bara vara trevlig liksom. Det är 

det som folk kan uppfatta som fel och ta det som fjäsk helt enkelt.  
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När vi berättar för henne om tidigare intervjuer där ”fjäsk” oftast setts som ”lika med MVG” 

svarar hon: 

 
Ja alltså, i min klass funkar det så att om det går bra för någon så är det jättekul. Och det tycker jag är skönt för 

de flesta av oss är ambitiösa och målmedvetna. Vi vet liksom verkligen att vi vill någonting. Vi har alla ett mål 

liksom. Men innan på högstadiet var det så att jag ville inte gärna berätta om jag hade bra på ett prov för då var 

det gärna så att folk sa att det var fjäsk och att ja, hon har alltid bäst och så här och är duktig och så … många 

uppfattade det som fjäsk. 

 

I samhällsklassen är de tre informanterna överens om att beteendet mot läraren spelar roll. 

Sara säger: 

 
Det gör det verkligen. Man kan ju inte gärna sparka en lärare och sen få bra betyg för att man skrev bra på ett 

prov. Man måste vara på ett speciellt sätt, det är jag säker på. Dom köper inte vilket beteende som helst. 

 

Moa svarar:  

 
Ja det är klart det gör. Det ska nog inte göra det egentligen för det är inte alla som kan gilla alla, det gör man ju 

inte. Och det märks när en lärare inte gillar någon elev. Dom kan liksom inte dölja det. Vi hade en slibbig lärare 

en gång som hotade min kompis med att sänka hennes betyg, för att hon snackade rätt mycket på lektionerna. Så 

ja, beteendet spelar roll för betyget. 

 

Tom tror att det nog är olika från lärare till lärare. På frågan om fjäsk kan löna sig svarar han 

att det nog kan vara så. Han menar att man fortfarande måste prestera på proven men att man 

kan ”garanterat ha det lättare om du fjäskar lite grand.”  

 

Även handelseleverna instämmer i att beteendet mot läraren spelar roll. Henny säger:  

 
Det spelar ingen roll om du sitter och gör allt, och du har MVG på allt om du ändå sitter och är kaxig. Det går 

inte … 

 

Oliver tror att: 

 
presterar du halvbra och är trevlig mot lärarna så får du mer än ett halvbra betyg. Det spelar stor roll. Har du 

dålig attityd är det kört… Har man skitdålig attityd men bra på ett prov så räcker det ju liksom inte hela vägen. 

Men man får inte vara smörig. Är man smörig så funkar ju inte det heller. Det märker dom. Men är man 
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intresserad av dom så köper dom det … Man ska vara intresserade av vad dom gör på fritiden, när dom pratar 

om sina barn och grejer då är det kanon.   

 

 

Eleverna på yrkesskolan är överens om att det inte lönar sig att vara uppkäftig, otrevlig eller 

taskig mot läraren. Detta leder till sänkta betyg även om man presterar bra i övrigt. Barn- och 

fritidstjejerna betonar även ”fjäskets” betydelse. IB-eleverna tror att det är viktigt med ett gott 

uppförande, både gentemot lärare och inom gruppen. I ämnet kemi så är uppförandet en del av 

betygssättningen. Handelseleverna tror att lärarna lägger vikt vid elevernas attityd. 

Informanterna i alla tre klasserna på den teoretiska skolan tar upp fenomenet ”fjäsk”. De tror 

att fjäsk kan löna sig ibland, men att det gäller att hålla en bra balans mellan intresset för 

läraren som person och det som läraren skulle kunna uppfatta som inställsamhet. 

 

 

2.7. Har tjejer och killar samma förutsättningar att leva upp till betyget? 

På yrkesskolan var klasserna i regel väldigt tjej- eller killdominerande. I byggklassen fanns 

det enbart killar, i industriklassen en (1) tjej och i barn- och fritidsklassen två killar. På den 

teoretiska skolan var klasserna mer jämnt fördelade mellan könen. Vi ställde frågan om de 

trodde att tjejer respektive killar hade samma förutsättningar att leva upp till betyget. 

 

 

2.7.1. Yrkesskolan 

Trots att det inte fanns några tjejer i byggklassen så ställde vi frågan ändå. Mats svarar:  

 
Ja dom hade nog mer gått in för betygen, för det är ju lite mer normalt. Alla tjejer läser mycket mer än killar ju.  

 

”Alla?” frågade vi. Mats fortsätter:  

 
Ja, eller … största delen. Så de hade nog mer inriktat sig på det. Sen hade de nog varit mer sämre på den, alltså, 

byggarebiten.  

 

Han menar att tjejer är mindre praktiska och fysiskt svagare, vilket gör att ”byggarebiten” 

sliter mer på dem. 

Jonny skrattar och menar att han faktiskt inte vet och att det är en svår fråga:  
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Det borde ju inte vara så. Man ska ju inte dra en gräns för vilket kön man har. Det borde vara samma för alla. 

Men sen vet man ju inte vad lärarna tycker. 

 

Per tror att det ”definitivt…är svårare för tjejer”. Detta beror på tjejernas krav på sig själva:  

 
För tjejer i helhet har bättre betyg än vad killar har. Skulle en kille få lite sämre betyg är de nog glada att de 

klarar det. Men några tjejer jag känner är inte nöjda om de fått VG eller… Jag tror att de har rätt stor press på 

sig. 

 

Krister, David och Julia i industriklassen både vill och tror att det ska vara jämlikt och lika för 

alla. Julia tillägger: 

 
Men jag vet inte alls vad läraren tycker. Han kanske tycker att han ska vara snäll för att man är tjej, vi sätter ett 

VG på henne bara för att det är synd om henne. Men jag vet inte alls hur dom tänker.  

 

Men själv tror hon att lärarna faktiskt är rätt jämlika och sätter betygen efter hur eleverna 

arbetar och inte efter kön. 

 

Petra i barn- och fritidsklassen tror att killarna i hennes klass har svårare att leva upp till 

betygen. Detta eftersom de är lite ”småstökiga”. Denna stökighet gäller även för vissa tjejer i 

klassen som i sin tur har lika svårt. Hon tror inte att killarna i klassen blir särbehandlade, 

varken positivt eller negativt.  

Anna tror även hon att killarna har sämre förutsättningar:  

 
Barn och fritid är ju ändå en tjejgrej så vi är väldigt, vi är ju mer skapande och sånt. Mer kreativitet.  

 

”Så killar kan inte vara kreativa?” frågar vi. ”Enstaka fall” svarar hon skrattande. Hon tror att 

killar behandlas annorlunda, men är inte säker på vilket sätt. Vi frågar:  

 
Tror du att det handlar om fördomar? Att läraren tänker att ja killar är ju på det sättet så därför får de ha lite 

högre krav på sig? 
 

Anna svarar: ”Ja absolut, särskilt om läraren är äldre.” Hon nämner att de enbart har kvinnliga 

lärare och att det är skillnad på äldre och yngre lärare: ” 

 

… gamla lärare, dom är gammelmodiga helt enkelt, de tar inte till sig nåt nytt.  
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Skrattande säger hon att det är sådana de har flest av. 

 

2.7.2. Teoretiska skolan 

I IB-klassen menar Lina att hon inte har märkt någon skillnad mellan tjejers och killars 

förutsättningar. Det har däremot både Linn och Johan gjort. Linn säger: 

 
Jag tror att tjejer kan ha det svårare eftersom just att de har sån press på sig själva. Men det är nog ingenting som 

ligger hos någon annan utan det beror på en själv, att man sätter väldigt höga mål som man sen kan ha svårt att 

nå upp till helt enkelt. 
 

Johan svarar:  

 
Jag tror nog att det mer är så att killar inte bryr sig så mycket. Dom tänker nog så att det fixar sig i alla fall. Men 

att tjejerna har någon slags tävlan inom sig att dom måste prestera för att visa att dom kan dom också. Att det 

bygger lite grand på hur systemet varit uppbyggt ett tag, men ja … 

 

Tom på samhällsprogrammet ifrågasätter att tjejer skulle ha större prestationskrav på sig 

själva än killar har:  

 
Ja alltså det finns ju dom som säger sånt här att tjejer dom är bättre i skolan, fast på gymnasiet har jag inte märkt 

av det. Det har varit väldigt jämnt i klassen och jag tror inte att tjejerna känner mer press på sig bara på grund av 

den här myten eller vad man ska säga. Jag tror det är rätt så jämställt här faktiskt. 

 

Sara är inne på samma linje som Tom. Hon tror att lärarna är rättvisa och inte ser till kön, och 

tror inte heller att tjejerna ställer högre krav på sig själva än killarna gör. 

Moa i samma klass hävdar motsatsen:  

 
Det är ju så med tjejer att de har en annan press på sig än killarna … det finns vissa tjejer som går in för 

pluggandet så in i … Vissa är till exempel alltid sjuka några dagar innan vi ska ha prov, och det är alltid samma 

tjejer. Och dom tävlar med varandra sen. Skitjobbigt tror jag att det måste va. Det är alltid samma tjejer. Så gör 

inte killarna … dom liksom läser lite lagom och klarar proven ändå. 
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Oliver i handelsklassen sållar sig till skaran som hävdar att tjejer pressar sig själva mer än vad 

killar gör. Han är osäker på varför det är så:  

 
För dom är mer så … jag vet inte. Så har det alltid varit. 

 

Även Henny menar att det ”alltid har varit så” att tjejer i en annan utsträckning än killar har 

strävat efter bra resultat:  

 
Killar har nog lättare i teoretiska ämnen eftersom för det mesta så är det ju tjejerna som ligger högt, i alla fall alla 

år som jag har gått. Det har alltid varit tjejerna som ligger på toppen … men blir nästan förvånad om en kille är 

bättre i skolan.  

 

Hon menar att hon fortfarande har ”det där manligt och kvinnligt i huvudet”. 

 

I byggklassen, med enbart killar, tror informanterna att tjejer läser mer än killar och ställer 

högre betygsmässiga krav på sig själva än vad killar gör. Däremot tror de att tjejer som skulle 

gå byggprogrammet skulle ha sämre förutsättningar i de praktiska ämnena eftersom de är 

fysiskt svagare och ”mindre praktiska”. 

I industriklassen tror de att lärarna sätter rättvisa betyg efter prestation och inte efter kön. 

Tjejerna på barn- och fritidsprogrammet tror att det finns fördomar hos äldre kvinnliga lärare, 

vilket skulle kunna gestalta sig i att de ställer högre krav på killar. Informanterna menar att 

killar inte är lika kreativa som tjejer, att barn- och fritidsprogrammet är en ”tjejgrej” och att 

killarna i klassen har svårare att leva upp till betygen eftersom de är ”småstökiga”. 

 

Vissa av eleverna på den teoretiska skolan menar att det är jämställt, rättvist och att de inte 

märker någon skillnad på förutsättningarna för tjejer respektive killar. Det framgår i alla tre 

klasserna att de intervjuade menar att tjejer har en större press på sig själva än vad killar har. 

Tjejer tävlar med sig själva och går in för studierna på ett helt annat sätt än killar gör. En av 

informanterna menar till och med att hon skulle bli förvånad om en kille var bättre i skolan än 

en tjej. 
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2.8. Betygens betydelse för framtiden 

Vi frågade eleverna om de trodde att de skulle komma att få någon nytta av gymnasiebetygen 

i framtiden. 

 

2.8.1. Yrkesskolan 

Jonny i byggklassen tror att han kommer att få nytta av betygen längre fram. Han menar att 

om man gått på byggprogrammet och ”vill läsa vidare till byggingenjör eller byggmästare så 

kan det ha betydelse”. Mats tror inte att han kommer att få så jättestor nytta av betygen och 

hänvisar till sitt tidigare svar att arbetsgivaren ändå går efter saker som t.ex. yrkesskicklighet. 

Per är inte inne helt på Mats linje om att arbetsgivaren inte alls går efter skolprestationen:  

 
Alltså bara genom att jobba vidare och betyget i sig vet jag inte, men om man ska läsa vidare är det ju ett måste 

att ha betyg. Och är man sen på ett större företag ser dom ju hur man har skött sig i skolan, och att man då 

kanske sköter sig lika bra på yrkesplatsen. Har man inte skött sig så bra i skolan så tror dom kanske att man 

sköter sig sämre på arbetsplatsen också. 

 

Torsten i industriklassen, som i själva verket mest är intresserad av att gå i sina föräldrars spår 

och arbeta inom lantbruket, svarar att han förhoppningsvis har något att visa upp om han ska 

söka jobb inom ett annat yrke. Krister menar att man kan ha rätt bra nytta av betygen när man 

söker jobb. David tror att betygen kan ha betydelse om man ska läsa vidare, men att de 

förhoppningsvis inte ska spela så stor roll när man som han ska söka jobb direkt efter 

gymnasiet. Däremot tror han att ett avklarat industriprogram kan vara en fördel när han ska 

söka jobb.  

 

Petra på barn- och fritid har en speciell tanke gällande betygens nytta i en ganska snar 

framtid:  

 
Få pengar av mamma (skrattar) … jag får sjuttiofem kronor för MVG och femtio för VG … det är inte så mycket 

men det är i alla fall nånting.  

 

Annas svar är kort och koncist: ”Ingenting!” Hon hänvisar till det hon hört av kompisar som 

gått ut samma program tidigare. Dessa har ännu inte haft någon användning av sina betyg, 

inte heller när de har sökt arbete. Däremot har hon eventuella planer på att söka in på 

högskola, och då genom betygen eftersom hon inte har någon lust att göra högskoleprovet.  
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2.8.2. Teoretiska skolan 

I IB-klassen tror alla de tillfrågade att betygen kommer att spela en roll i framtiden. Det gäller 

i första hand för fortsatta studier. Johan tror dock att andra meriter är viktigare än 

gymnasiebetygen ifall han inte ska söka till universitetet. Här åsyftar han avklarade kurser, 

praktiska erfarenheter och dylikt.  

Samtliga av de intervjuade i samhällsklassen är övertygade om att betygen är betydelsefulla 

om de ska studera vidare. De är mer skeptiska till att betygen betyder så mycket om de ska 

söka jobb direkt efter gymnasiet. Moa säger:  

 
…om jag vill jobba på McDonald´s bryr dom sig nog inte så mycket om vad jag har för betyg och så. Men ska 

jag läsa vidare så måste jag ju ha bra betyg för att komma in på det jag vill och så. 

 

Som vi tidigare har sett menar Oliver i handelsklassen att betygen kan vara bra att ha för att 

slippa läsa upp dem i framtiden. Henny tror som flera andra att betygen är viktiga om man ska 

läsa vidare, men kanske mindre relevanta om man ska söka jobb. Hon säger: 

 
Alltså man oroar sig för betygen men jag tror egentligen att det viktigaste är att du har ett betyg. Men eftersom 

jag ska läsa vidare betyder det mycket, men om du bara. Alltså alla mina vänner …  jag umgås mycket med dom 

som är äldre än mig, dom som gick ut förra året och dom har jobb idag. Dom har aldrig frågat efter betyg. Det 

beror på var du jobbar, men jobbar du här i en butik så är det liksom inte varför du hade IG i svenska. 

 

På yrkesskolan är det få av informanterna som har planer på att studera vidare. Däremot tror 

de att de skulle kunna ha nytta av betygen vid fortsatta studier. De tror att ett avslutat 

gymnasieprogram är viktigare för den kommande arbetsgivaren än betygen i sig. Två 

industrielever tror att betygen kan ha betydelse om man söka jobb inom ett annat yrke.  

Samtliga av de tillfrågade på den teoretiska skolan tror att betygen har betydelse för fortsatta 

studier. Däremot är de skeptiska till om betygen betyder så mycket om de ska söka jobb på 

exempelvis MacDonald´s eller i en affär.  

 

 

3. Jämförande diskussion 
3.1. Klassperspektiv 

Som vi nämnt i litteraturpresentationen menar Bourdieu att den sociala bakgrunden skapar 

olika livsmiljöer och kulturer, vilket kan leda till att elever från olika socialgrupper kan leva i 

”skilda världar”. Vi menar att eleverna på den praktiska skolan generellt kan räknas till 
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arbetarklassen, medan eleverna på den teoretiska skolan i huvudsak har en akademisk 

medelklassbakgrund. Kan vi av vår undersökning se någon skillnad i synen på betyg hos 

elever från de olika skolorna och programmen ur ett klassperspektiv? Vi har i intervjuerna 

ställt frågor om föräldrarnas arbeten kan påverka programvalen och betygen, samt om 

föräldrarnas förväntningar på eleverna. På den praktiska skolan har elevernas föräldrar i regel 

själva praktiska arbeten (läs: motsvarande LO-kollektivet), medan eleverna på den teoretiska 

skolan i en helt annan utsträckning kommer från studiemotiverade hem med högutbildade 

föräldrar.  

 

I inledningen av vår uppsats nämnde vi att på den yrkesinriktade skola på vilken vi gjorde vår 

praktik var betyget IG mer regel än undantag i vissa ämnen, och att det ofta var eleverna 

själva som valde att lägga sig på denna nivå. Av svaren från informanterna på den praktiska 

skolan vi undersökte kunde vi inte få fram om det förekom några IG. På den teoretiska skolan 

förekommer betyget IG på både handels- och samhällsprogrammet, medan vi får ett 

skrattande, nekande svar från informanterna i IB-klassen. Ingen av de tillfrågade i IB-klassen 

vet överhuvudtaget skillnaden mellan ett IG och ett streck. Detta eftersom det är ett betyg som 

är helt främmande för dem. Tom i samhällsklassen säger: ” …det är ju ingen som strävar efter 

IG men det förekommer ju faktiskt.” Informanterna på den praktiska skolan kan på ett 

betydligt klarare sätt redogöra för skillnaden mellan ett IG och ett streck. De känner till att 

betyget IG är poängsatt. Krister i industriklassen menar att ett IG ger lika många poäng som 

ett G. Flera av informanterna betonar att IG är ett betyg, och därmed inget hinder för ett 

avklarat gymnasieprogram. Denna införståddhet med betyget IG tror vi kan tolkas som att det 

ligger närmare ”verkligheten” för eleverna på den praktiska skolan än för exempelvis IB-

eleverna.  

 

Som vi har sett menar flera av eleverna på både den praktiska skolan och på 

handelsprogrammet (det sistnämnda är ett program som kännetecknas av mer yrkesmässig 

praktik och mindre akademisk homogenitet hos eleverna än på IB- och samhällsprogrammen) 

att betygen i sig inte har någon betydelse om de ska börja arbeta direkt efter gymnasiet. 

Praktiken på handelsprogrammet är i regel på ställen med både lågutbildad och lågavlönad 

personal, exempelvis McDonalds. Det viktiga för informanterna på den praktiska skolan är att 

de har en avklarad gymnasieutbildning; om de sen har IG och G istället för VG och MVG 

spelar mindre roll. Den framtida arbetsgivaren tros gå mer efter yrkeskunnande och praktiska 

prestationer än ämnen som svenska, engelska, historia och samhällskunskap. Betygen tros ha 
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betydelse om man ska studera vidare, men de flesta av våra informanter på den praktiska 

skolan har inte några sådana tankar under en överskådlig framtid. Flera elever har valt de 

praktiska programmen av direkt intresse. De vill helt enkelt få en yrkesutbildning inom något 

de tycker om att syssla med. För dem känns betygen på de teoretiska ämnen som ligger 

utanför deras mål för yrkesutbildningen mindre relevanta.  

 

Samtliga av informanterna på den teoretiska skolan ser sin gymnasieutbildning som en 

mellanstation för fortsatta högre studier. De menar alla att betygen har stor betydelse om man 

ska studera vidare. Följaktligen har betygen en helt annan relevans för dessa än för eleverna 

på den praktiska skolan. Ett betyg som IG är, trots att betyget förekommer, definitivt inget 

man vill slå sig till ro med.  

 

Föräldrarnas arbeten, inom bygg- och industrisektorn, var argument för valet av 

gymnasieprogram på den praktiska skolan. Vi har sett hänvisningar till föräldrar till våra 

informanter som vill att dessa ska skaffa ett jobb de trivs med och ”känna på det riktiga livet”. 

Ingen av informanterna på den praktiska skolan har föräldrar som genom påtryckningar 

försöker få denne att studera vidare mot sin vilja.  

 

På den teoretiska skolan finner vi flera elever som väljer att inte gå i föräldrarnas 

yrkesmässiga fotspår. Men trots att dessa elever inte väljer exakt samma bana som 

föräldrarna, följer de ändå ”fädrens spår” genom att vidareutbilda sig till ett akademiskt yrke. 

Föräldrarna förlitar sig här på elevernas ambitioner i sina studier.  

Här kan vi se en klar skillnad i informanternas syn på betygens relevans ur ett direkt 

klassperspektiv. Elever med föräldrar som är byggnads- och industriarbetare ser det som 

”självklart” att fortsätta i samma bana, och då spelar det inte så stor roll hur betygen kommer 

att se ut. Elever med högutbildade föräldrar satsar på högre studier. Eftersom betygen tros ha 

stor betydelse för vidare studier får de således en betydligt större relevans för dessa elever.  

Den svenska gymnasieskolan av idag tycks ha en ”reproducerande” tendens. Istället för att 

vara en språngbräda för ”klassresor” eller ett verktyg för klassutjämning, delar den upp 

gymnasieeleverna i två världar. En värld för elever från arbetarhem som själva ska bli 

yrkesarbetare och för vilka betygen har låg relevans. En annan värld för elever med 

högutbildade föräldrar, som själva har fortsatta högre studier i tankarna och som därför strävar 

efter högre betyg. 
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Bourdieu talade om ett symboliskt kapital. Med detta menas:  

 
…ett allmänt begrepp som är tänkt att fånga upp och belysa det faktum att vissa människor eller institutioner 

igenkänns som värdefulla och tilldelas värde av sociala grupper i olika sammanhang (Brodin, Lindstrand, s. 26-

27).  

 

En viktig del av detta ”kapital” kallar Bourdieu kulturellt kapital:  

 
Att elever som är väl rustade med kulturellt kapital, eller bildningskapital som Broady kallar det, har stor chans 

att få en god framtid sammanhänger med att de (och deras föräldrar) känner väl till och kan värdera den mängd 

möjligheter som utbildningsväsendet, yrkeslivet och vad den sociala världen i övrigt erbjuder. Med begreppet 

menar Bourdieu med andra ord i allra högsta grad utbildningsnivå… Vinnarna i kampen är de grupper som 

kontrollerar instrumenten, i synnerhet språklig kompetens. Den dominerande klassen sörjer för att deras barn får 

rätt utbildning och ges möjlighet till en framgångsrik bana (a.a., s. 27).  

 

Broady menar att det kulturella kapitalet historiskt sett är starkt knutet till skrivkonsten, 

utbildningsväsendet, titlar och examina. Det är de symboliska tillgångarna som: 

 
…av många eller andra grupper i samhället (och särskilt inom den dominerande klassen) uppfattas som mer 

värda än andra arter av symboliskt kapital.  

 

Bourdieus grundtanke är att: ”endast de tillgångar för vilka det existerar en marknad utgör 

kapital”. Vad det gäller det kulturella kapitalet menar han att: ”det är den art av symboliskt 

kapital som har en både stor och köpkraftig marknad” (Broady, s. 173). 

Eller som David i industriklassen svarar på frågan om betygens betydelse för honom: 

 
 Bra med resurser. Har du mycket pengar kan du köpa mycket, har du bra betyg kan du komma längre.  

 

Självfallet generaliserar vi här. Vi har sett att enskilda elever på de praktiska programmen 

strävar efter höga betyg. Och omvänt; att vissa elever på de teoretiska programmen inte lägger 

lika stor vikt kring dem. Men i det stora hela menar vi att gymnasieskolan fungerar 

reproducerande, och att betygen förlorar relevans för många. Detta leder vidare till att dessas 

förutsättningar för högre utbildning minskar, och därmed möjligheterna att tillägna sig det 

kulturella kapital Bourdieu menar minst sagt ökar förutsättningarna för att hävda sig i 

samhället. Med andra ord: skomakare bliv vid din läst! 
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3.2. Genusperspektiv 

När vi här talar om genus syftar vi på ”en kulturellt skapad maktordning relaterat till 

föreställningar om manligt och kvinnligt” (Ambjörnsson, s. 12). Inte om faktiska biologiska 

skillnader mellan män och kvinnor. Ambjörnsson menar att det är mäns respektive kvinnors 

handlingar som skapar genus:  

 
Att vandra genom skolkorridoren med böckerna tätt tryckta mot bröstet, sätta sig i bänken invid en annan tjej och 

fnissande luta sitt huvud mot hennes, är således handlingar som i sig bidrar till att skapa genus (a.a., s. 12-13). 

 

 Hon betonar att det inte är de enskilda handlingarna som är genusskapande utan att de 

upprepas och återskapas (en enstaka ”omanlig”/”okvinnlig” handling, eller en enstaka 

manhaftig ”pojkflicka” eller ”fjollig” ”velourman”, bekräftar snarast regeln, vår anm.). 

Genusskapandet är en process som oavbrutet pågår (a.a.). För att denna process ska fortgå 

gäller det att de enskilda individerna är förtrogna med vad som är socialt och kulturellt 

acceptabelt i genusordningen. Därför ställer man krav och ”sätter press” på sig själv utifrån 

olika mallar, inte minst beroende av vilket kön man tillhör.    

Som vi har sett var klasserna på den praktiska skolan starkt kill- eller tjejdominerande. Även 

på lärarfronten ser man detta mönster: på bygg- och industriprogrammen fanns enbart manliga 

lärare, på barn- och fritidsprogrammet enbart kvinnliga. Det fanns inga tjejer alls i 

byggklassen, och informanterna trodde att tjejer skulle ha svårare att klara av den praktiska 

biten på grund av deras svagare fysik och att de är mindre praktiskt lagda. Informanterna i 

barn- och fritidsklassen trodde att killarna på programmet (det gick två killar i en 

parallellklass) hade sämre förutsättningar för höga betyg än tjejer. Detta eftersom killar inte är 

lika kreativa och att just dessa killar var lite småstökiga. Dessutom hade de kvinnliga lärarna, 

enligt våra informanter, fördomar och en gammaldags syn. Dessa lärare, i synnerhet de äldre, 

såg barn- och fritidsprogrammet som en ”tjejgrej” och ställde därför högre betygsmässiga 

krav på killarna. Bortsett från detta menade samtliga informanter, både i industriklassen och 

på den teoretiska skolan, att det var jämställt och att lärarna var rättvisa och inte gjorde någon 

skillnad på eleverna utifrån kön.  

 

Trots att informanterna från de flesta klasserna är övertygade om att lärarna är rättvisa i sina 

betygsbedömningar, tror de flesta vi har intervjuat att tjejer ställer högre krav på sig själva och 

går mer in för betygen än killar gör. Detta har vi kunnat utläsa av svaren från både tjejer och 

killar. Även om en eller två av eleverna på samhällsprogrammet betraktar det som en myt att 
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tjejer sätter högre press på sig själva än killar, så är övriga informanter övertygade om att det 

faktiskt är så det förhåller sig. Tjejer har enligt dessa en mindre avslappnad attityd till betygen 

och vill gärna tävla med sig själva och andra. Det skulle rent av förvåna en av de kvinnliga 

informanterna om en kille presterade bättre i skolan än en tjej. Hon säger att hon tänker i 

termer som ”manligt” och ”kvinnligt”. Hon betraktar tjejer och killar utifrån vissa givna 

stereotyper och att det är skillnad i karaktärerna hos dessa. Tjejer är mer ”pluggiga”, killar är 

bättre i idrott o.s.v. Detta är precis vad genusskapandet handlar om: att genom att tänka i 

dessa termer återskapa skillnader i tänkande och beteende mellan kvinnor och män. Vi hävdar 

bestämt att studiemotivation inte är biologiskt betingat. Men ”har det alltid varit så” att tjejer 

är mer ”pluggiga” är det ju inte så märkligt om de vill leva upp till denna bild och 

förväntningar. Som individ relaterar och identifierar man sig ständigt med andra, och följer 

dessa ett visst mönster är det inte särskilt förvånande om man själv följer på.  

 

Att lärarna på de praktiska programmen är könsmässigt homogena, bara män på de 

traditionellt ”manliga” programmen och tvärtom, tror vi kan bidra till att programmen får 

karaktären av ”kill”- eller ”tjejgrejer”. Detsamma gäller informationsbroschyrerna som 

programmen försöker värva elever med. På bilderna från bygg- samt industriprogrammen 

syns bara manliga elever. Vi har svårt att tänka oss att detta skulle göra det lätt för en tjej att 

identifiera sig med just de programmen.  

 

 

3.3. Beteendets betydelse för betygen 

I Per Måhls redogörelse för de nuvarande mål- och kunskapsrelaterade betygen framgår det 

att det är ämneskunnandet hos eleven som avgör betygen. Inte elevens beteende. Det han 

tycker är positivt med detta är att lärarna inte längre ska ges möjlighet att använda betygen 

som ett maktmedel. Lärarna har tidigare haft möjlighet att, genom hot om lägre betyg,  

förtrycka och försöka disciplinera  eleverna.  

 

Vi har sett att detta inte stämmer överens med svaren vi har fått ifrån våra informanter. De 

flesta är överens om att beteendet betyder väldigt mycket för betygets utfall. Om man har ett 

dåligt uppträdande försämrar detta betygen även om man presterar bra i övrigt. På IB-

programmet är uppförandet rent av en del av betygssättningen i ämnet kemi. Vissa av 

informanterna tror att ett gott uppförande var viktigare för betygssättningen än 

ämneskunskaperna.  
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Av intervjuerna med tjejerna på barn- och fritidsprogrammet framgår det att det är direkt 

inställsamhet som är förutsättningen för de allra högsta betygen. Den ena av dem menar sig 

själv ha fått ”fjäska” sig fram till de MVG hon har. Hon menar att många av lärarna placerar 

eleverna ”i fack” och att det är direkta fördomar, positiva eller negativa, som avgör betygen. 

”VG-barn” ska ha VG. De flesta av våra informanter tror dock att det gäller att ha en bra 

balans i attityden till läraren som person, inte för ointresserad men inte heller för inställsam. 

Detta menar vi motsäger det Måhl säger. Eleverna känner att de visst blir bedömda och 

betygsatta efter sitt beteende och inte enbart efter sina kunskaper. Intentionen att skapa ett 

rättvisare betygssystem, där lärarna inte ges möjlighet att godtyckligt betygsätta eleverna efter 

ren personkemi, tycks inte ha lyckats.  

 

Formuleringen ”kunskap” i skolans styrdokument om betygen tycker vi  är väldigt otydlig. Vi 

menar, i likhet med Säljö, att kunskap inte kan ses frånskilt från ett socialt samspel med andra 

människor. Har man med andra människor att göra är det självklart att beteendet spelar en 

väldigt stor roll. Ett dåligt beteende skapar störningar i interaktionen mellan elever och lärare, 

och påverkar därför lärandeprocessen på ett negativt sätt. I enighet med Säljö menar vi att 

lärande inte kan äga rum utan kommunikation.  

 

Vi ser det som en självklarhet att ett gott uppförande är både nödvändigt och önskvärt för en 

fungerande kommunikation, både i skolan och i samhället i övrigt. Här syftar vi inte på fjäsk 

och inställsamhet utan på sociala förmågor såsom lyhördhet och respekt för andra, lärare såväl 

som elever. Sociala färdigheter bidrar inte bara till att man tar till sig mer och utvecklar sina 

kunskaper. De är dessutom en viktig kunskap i sig som bör vara betygsgrundad. 

Vi håller med styrdokumenten om att skolans uppgift inte enbart är att lära ut 

ämneskunskaper. Enligt gymnasieskolans uppgifter och värdegrund ska individen fostras till 

”rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” (Lpf 94). 

 

4. Slutsats 
Vi har sett att det finns en stor skillnad i synen på betyg hos eleverna på de praktiska 

respektive de teoretiska programmen. Eleverna på den praktiska skolan har bättre koll på 

kriterierna för betygen IG och G än eleverna på den teoretiska skolan har; vilket vi tror kan 

bero på att dessa lägre betyg är mer accepterade och utspridda på den praktiska skolan. Att vi 
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själva har sett att IG i vissa ämnen är mer regel än undantag på den praktiska skola vi gjorde 

vår praktik tror vi kan styrka detta. Överhuvudtaget tycks betygen ha en betydligt lägre 

relevans för de elever som har tankar på att börja arbeta direkt efter gymnasiet än för de med 

högre studier i tankarna. Vi menar att vi med vår undersökning kan påstå att gymnasieskolan 

har en reproducerande funktion; både vad det gäller de sociala klasserna och de traditionella 

genusmönstren. Barn till kroppsarbetare väljer att bli kroppsarbetare, vilket leder till att de 

fäster mindre vikt vid betygen och därmed inte tar till sig det ”kulturella kapital” som stärker 

deras anseende i samhället. Motsatsen gäller för barn till akademiker. Dessa strävar liksom 

föräldrarna efter en akademisk utbildning, lägger större vikt vid betygen och kommer 

sannolikt att i framtiden få större möjligheter att hävda sig socialt. Tjejer ses som mer 

”pluggiga” än de ”avspända” killarna, och tjejerna ställer också högre betygsmässiga krav på 

sig än killar gör, detta oavsett vilket program de går på och deras sociala bakgrund. På de 

praktiska programmen söker sig fortfarande killar till traditionellt manliga och tjejer till 

traditionellt kvinnliga yrkesutbildningar. 

 

Trots intentionen att med det nya betygssystemet få bort möjligheterna till godtycklighet och 

användandet av betygsättningen som ett disciplinerande maktmedel, har beteendet fortfarande 

en enorm betydelse för betygens utfall. Trots att de flesta av våra informanter tror att deras 

lärare är rättvisa och går efter elevens prestationer, har vi sett att det förekommer lärare som 

betraktas som fördomsfulla och som placerar elever i betygsmässiga ”fack”. Flera av våra 

informanter menar att det går att ”fjäska” sig till högre betyg. Så gott som alla av eleverna vi 

intervjuat tror att ett dåligt uppförande påverkar betygen i en negativ riktning. Här anser vi 

själva att gymnasieskolan ska leva upp till läroplanens ord om att fostra eleverna till generösa, 

toleranta och ansvarstagande demokrater. Och detta förutsätter självfallet ett socialt 

acceptabelt beteende och uppförande, byggt på respekt och tillit. En miljö grundat på detta 

ökar också möjligheterna till lärande genom en fungerande kommunikation och interaktion 

mellan elever och lärare.  

 

Vi menar oss ha sett att det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, sina goda föresatser 

till trots, inte har lyckats åsamka särskilt mycket nytt. Synen på betygen är i dubbel 

bemärkelse klassbunden, och den traditionella genusstrukturen håller i sig. Dessutom har 

läraren fortfarande en godtycklig makt över betygsättningen. Allt detta kan man inte skylla 

betygssystemet, eller ens skolan, för. Med största säkerhet behövs det en attitydförändring i 
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samhället i stort för att ändra på de traditionella mönstren. Men var ska man börja om inte i 

skolan? 

 

Under våra intervjuer har vi märk av ett brett och uttalat missnöje mot graderingen i det 

nuvarande ”bokstavsbetyget”. Framför allt betyget G har kritiserats. Avståndet mellan de 

mellanliggande betygen IG och VG är väldigt stora, och betygen på skrivningar etc. ges i 

regel med tilläggen plus eller minus (ofta med flera tillägg, exempelvis G++ och VG--). Detta 

gör att betygen i praktiken har en högre gradering än tänkt under terminens gång, men att 

dessa plus och minus försvinner när betyget väl är fastslaget. Därför kan en utomstående inte 

se om ett G ligger närmast ett IG eller ett VG, vilket är en avsevärd skillnad. Av den 

anledningen ser flera av våra informanter betygsättningen som orättvis. Denna reflektion 

ligger egentligen utanför uppsatsens avgränsning, men vi vill inte låta bli att nämna det här 

ändå. 

 

5. Sammanfattning 

Syftet med vårt examensarbete har varit att genom att intervjua gymnasieelever, från olika 

skolor och program, försöka få fram deras syn på betygen och dess betydelse. Vi valde 

medvetet klasser från en yrkesinriktad och en teoretiskt inriktad skola, detta för att se om det 

gick att utläsa någon skillnad i synen på betygen. 

 

Bengt Selghed har i sin avhandling Ännu icke godkänt behandlat det nuvarande 

betygssystemet, dock bygger hans undersökning på lärares förståelse av detta och inte 

elevernas. Vi har däremot haft stor nytta av denna i vår bakgrund till betygssystemet. 

Detsamma gäller för Per Måhls Betyg-Men på vad?. Fanny Ambjörnsson har studerat 

gymnasieelever i sin avhandling I en klass för sig. Denna handlar inte implicit om elevernas 

syn på betygen, men har intressant klass- och genusperspektiv som vi har använt oss av 

(framför allt det sistnämnda). Pierre Bourdieus klassperspektiv och teorier om det kulturella 

kapitalet och Roger Säljös sociokulturella perspektiv i boken Lärande i praktiken  har varit 

till nytta i vår analys.  

 

Vi använde oss av den halvstrukturerade intervjun som metod, där vår intervjuguide låg till 

grund för konversationer som bandades på en diktafon. Intervjusvaren transkriberades sedan 

och utgör vårt material för undersökningen. Vissa kategorier som av oss ansågs vara relevanta 
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och användbara valdes ut. Dessa ligger till grund för vår redovisning, analys och jämförande 

diskussion.  

 

Vi har i vår redovisning jämfört intervjusvaren och försökt finna mönster i dessa. Vår slutsats 

är att gymnasieskolan är reproducerande och genererar både klass- och genusmönster. Vi är 

även skeptiska till Måhls slutsatser om att det nuvarande mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet är rättvist. Vi menar, i motsats till honom, att beteendet fortfarande har en stor 

betydelse för betygssättningen och att det i dagsläget fortfarande kan användas som ett 

maktmedel i lärarens händer. Det visar sig även i vår undersökning att eleverna oftast har en 

negativ syn på graderingen inom det nuvarande betygssystemet som ses som orättvist.  
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