
 

 
Självkänsla, jämställdhet och arbetsmiljö. 

- Tjejers upplevelse av betyg på gymnasieskolan
 

- Girls experiences from grades in the age of 16-19 

 
Jessica Björk

 

Fakulteten för humaniora och samhällskunskap
 

Kompletterande Pedagogisk Utbildning
 

15 hp
 

Anders Broman
 

Examinatorns namn
 

2016-
 

Löpnummer
 

 
 

 



Sammanfattning 
 
Rapportens syfte är att undersöka hur flickor på gymnasiet upplever betyg idag. Utifrån det 
analyseras även hur deras upplevelse överensstämmer med de regler som finns för arbetsmiljö 
i skolan men även med de jämställdhetsmål som finns. Genom gruppintervjuer fick ett antal 
tjejer i åldrarna 16-19 år uttala sig i frågan och den bild som framkommer är att många elever 
upplever stress och ångest kring betyg. Detta har olika orsaker, men en av dem är att betyg i 
större utsträckning hos tjejer upplevs som en bedömning av den enskilda personen och inte av 
uppgiften i sig. Det finns ett ideal för tjejer idag som signalerar att de ska vara bra i skolan och 
prestera på flera olika områden. Dessa normer påverkar hur tjejerna uppfattar sig själva och sin 
egen prestation vilket i sin tur leder till ett sämre mående där stress är en väsentlig faktor. 
Skolan är sedan ansvarig för elevernas arbetsmiljö, vilket innefattar såväl fysisk som 
psykosocial hälsa. Att eleverna blir stressade av bedömningen och att det enligt forskningen är 
ett problem som ökar blir därför ett ansvar som skolan måste åtgärda. Då stressen till stor del 
grundar sig i förväntningar och normer inses lätt att det även finns faktorer utanför skolan som 
påverkar situationen. Det betyder däremot inte att skolan kan avsäga sig ansvaret för den stress 
som tjejerna upplever och de konsekvenser som det får för deras mående. Vidare finns det 
jämställdhetsmål i skolans uppdrag vilket innebär att ge killar och tjejer samma möjligheter, där 
detta inte uppfylls när tjejers mående i större utsträckning än killarnas påverkas negativt av 
förhållandet till betyg. Därför har skolan inte endast ett ansvar utifrån en arbetsmiljösynpunkt 
utan även i förhållande till deras jämställdhetsarbete. De åtgärder som bör vidtas ska ske på en 
strukturell nivå och inte på en individuell nivå som det ofta sker idag, detta eftersom problemet 
inte ligger i individen utan i de normer som tjejer behöver förhålla sig till. 
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1.1 Inledning 

1.1.1 Inledning 
 
I media får vi med jämna mellanrum ta del av diskussioner om diverse skolpolitiska 
frågor. Alla kan ha en åsikt i debatten eftersom de allra flesta i vårt samhälle har gått i 
skolan eller haft den som arbetsplats. Det finns åsikter, upplevelser och forskning, som 
diskuteras om vartannat. Efter reformen av läroplanen 2011 har det nya systemet 
ifrågasatt och debatten om betyg i årskurs 4 har skapat en diskussion kring betygets 
funktion och konsekvenser. Ena sidan menar att betyg behövs för att i tid kunna skapa 
sig en bild av eleverna kunskapsläge. Detta ska leda till att såväl elever, skola och 
föräldrar får bättre information i tid och därför kan eventuella insatser göras i tidig ålder.  1

Den andra sidan menar att betyg i yngre åldrar leder till sämre självförtroende för 
eleverna och på så vis även ett sämre lärande. Problemet med att eleverna lär sig 
sämre med betyg i lägre åldrar påverkar dock inte endast de svaga eleverna, utan 
samtliga. Detta eftersom undervisningens fokus kommer att handla om mätning och 
uppgifter som kan mätas vilket inte leder till varaktigt ärande.  2

   Samtidigt som denna debatt pågår larmar forskningen om en växande ohälsa bland 
landets ungdomar. Tjejer mår sämre i större utsträckning än killarna och en av de 
bidragande faktorerna är just prestationsångest, dålig självkänsla och stress.  Studien i 3

denna rapport fokuserar därför på hur flickor i gymnasiets upplever betyg. Hur kan 
deras upplevelser sedan förklaras utifrån genusstrukturer i samhället? Och hur stämmer 
den överens med skolans ansvar för eleverna, såväl utifrån arbetsmiljö som 
jämställdhetsarbete? 
  

1.1.2 Syfte 
I skoldebatten är en återkommande fråga vad betyg ger för effekt och vilka 
konsekvenser det får för elever, skolan och samhället. Samhällsvetenskapliga frågor är 
komplexa och betygets påverkan på elever bör därför undersökas utifrån flera olika 
perspektiv för att vi ska kunna ge en rättvis bild av situationen. Individer och grupper 
kommer således att påverkas olika eftersom skolan och betyg inte är frånkopplat 
samhället i övrigt. Normer, strukturer och hierarkier i samhället leder till olika 
grupperingar som sedan lever under olika förutsättningar. I skoldebatten klumpas dock 
dessa grupper av individer ihop till en homogen skara som kallas elever. Den här 

1 Liberalerna, http://www.folkpartiet.se/politik/betyg/ (hämtad 16-07-01) 
2 Orstadius, Per-Acke, Ju tidigare betyg desto större skada , Skolvärden, 
http://skolvarlden.se/artiklar/ju-tidigare-betyg-desto-stoerre-skada (2012) (hämtad 16-07-01) 
3 Skolverket, Rapport 438, Anna Ekström, Attityder till skolan 2015 , Stockholm: skolverket (2016) 
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undersökningen antar därför ett genusperspektiv och avgränsar sig till att undersöka 
vilka konsekvenser som betyg har på gruppen flickor. Komplexiteten i frågan ligger även 
i att det kan finnas konsekvenser av betyg som är uttalade i förhållande till syftet med 
att ha betyg men även bieffekter av att betyg används. Syftet i den här undersökningen 
är att titta på vilka upplevelser eleverna har av betygen utan att explicit fokusera på de 
effekter som betyg avser att leda till. När det finns en fråga som handlar om 
konsekvenser blir den naturliga följdfrågan att fundera kring åtgärder. Det finns åtgärder 
att göra på olika nivåer beroende på problemets karaktär. I denna undersökning 
kommer jag att undersöka skolans ansvar till åtgärder av de konsekvenser som 
eleverna upplever men utan att i detalj undersöka vad åtgärdena ska vara. Studien 
genomförs i form av en fallstudie som på så vis inte kommer att undersöka hela 
gruppen flickor, utan en grupp inom gruppen. Syftet blir på så vis att utforska en del av 
de olika grupperna inom den heterogena gruppen elever och på så vis att bidra med en 
pusselbit till forskningen.  
 

1.1.3 Frågeställning 
 
Undersökningen fokuserar initialt på att utreda hur flickor på gymnasiet beskriver sina 
uppleverser av betyg och hur det påverkar dem. Detta genom att besvara dessa 
frågeställningar: 
 

- Vad har flickor på gymnasiet för upplevelse av betyg? 
- Hur beskriver de att betyg påverkar deras självkänsla? 

 
När detta är gjort kommer analysen söka efter förklaringar till deras upplevelse för att 
sedan se hur skolans ansvar gentemot eleverna stämmer överens med både elevernas 
uppleverser och förklaringar av det. Detta genom att besvara dessa frågeställningar: 
 

- Hur kan genusvetenskaplig teori förklara unga flickors upplevelse av betyg? 
- Hur överensstämmer deras uppfattning om betyg med skolans ansvar för elevers 

psykosociala arbetsmiljö och jämställdhetsuppdrag? 
 

1.2 Betyg 

1.2.1 Varför betyg 
Christina Wikström skriver i Subjektiva bedömningar och objektiva tolkningar  att det 
finns tre olika syften med att ha betyg i skolan. Den ena är att det ska motivera eleverna 
till att prestera så bra som möjligt, det andra är att de ska ge oss information om hur 
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eleven ligger till kunskapsmässigt samt att det ska fungera som urvalsinstrument för 
fortsatta studier och arbeten. Vidare beskriver Wikström hur olika betygssystem i 
världen och där vissa är mer anpassade för att fungera som urvalsinstrument medan 
andra betygssystem har fokus på motivation och att ge information.  4

   Anders Jönsson ifrågasätter däremot i boken Lärande bedömning  kursbetyg som 
pedagogiskt instrument där han menar att det inte går att använda för att informera 
eleven om hur den ligger till eftersom ett betyg i sig ger alltför begränsad information. 
Det går inte att utläsa vilka styrkor eller svagheter eleven har i förhållande till mål och 
uppgifter, vilket därför inte heller ger eleven någon information om vad den kan 
utveckla. Vidare menar Jönsson att betyg som motivationsmedel endast kan påverka 
elevers yttre motivation istället för deras inre, där den yttre inte är en varaktig 
motivation.  Falck mflr skriver om elevers lärande och motivation i boken 5

Entreprenöriellt lärande  där de menar att den yttre motivationen som elever får genom 
betyg inte leder till ett varaktigt lärande på samma sätt som den inre motivation, som 
istället kommer genom elevens egen lust till lärande. När eleven själv vill undersöka och 
lära sig inom ett ämne kommer den att få ett djupare lärande, vilket kan motiveras 
genom elevinflytande och att eleven känner sig som en del av sitt eget lärande.  Istället 6

för att motivera eleverna menar Jönsson att betyg påverkar elevens självkänsla. Detta 
för att betyget kan upplevas personligt och att bedömningen riktas mot den egna 
personen istället för att visa på utvecklingsmöjligheter i förhållande till olika uppgifter. 
Betygens funktion är därför endast är en urvalsfunktion för vidare studier och inget som 
stödjer elevens lärande utan något som riskerar att påverka elevernas självkänsla 
negativt.  7

   Vidare har betyg som funktion att ge information om hur de svenska elevernas 
kunskapsutveckling sker enligt Karin Lindgren i Lärarnas tidning . Det vill säga ett fokus 
på elever som grupp, för att se hur läget i hela landet ligger till.   8

 

1.2.2 Det svenska betygssystemet 
Skolverket beskriver hur det svenska betygssystemet har ändrats genom tiderna. 
Inledningsvis fanns ett absolut betygssystem, där eleverna bedömdes utifrån den 
kunskap de hade men med väldigt få anvisningar till vad det innebar och där läraren fritt 
satte betygen. Detta system ändrades sedan utifrån att ett tydligare urval till vidare 

4 Wikström, Christina, Subjektiva bedömningar och objektiva tolkningar, Petterson, Agneta(red), Sporre eller 
otyg- om bedömningar och betyg  Malmö: Lärarförbundets förlag (2007) 
5 Jönsson, Anders, Lärande bedömning  Malmö: Gleerups (2011) 
6 Falk Lundqvist, Åsa & Per-Gunnar Hallberg & Eva Leffler & Gudrun Svedberg, Entreprenöriellt lärande – i 
praktik och teori, Liber (2014) 
7 Jönsson, Anders (2011) 
8 Lindgren, Karin, Gamla betygen bättre än de nya?, Lärarnas tidning 
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/12/13/gamla-betygen-battre-nya (hämtad 15-07-13) 

6 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/12/13/gamla-betygen-battre-nya


studier efterfrågades och det relativa betygssystemet infördes 1969. Det utgick från en 
idé om en normalfördelning av kunskap i riket och att elevernas kunskap förutsattes 
vara relativ till varandras kunskap. Vidare skedde förändringar under 1980-talet som 
påverkade hur ofta eleverna fick betyg och restriktionerna kring hur själva fördelningen 
skulle se ut. Detta system upplevdes som orättvist då jämförelsen mellan eleverna inte 
sa något om den enskilda elevens kunskapsnivå samt att lärare använde sig av detta 
system på olika sätt vilket inte gav en likvärdig bedömning. 1994 infördes därför det 
mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, där eleverna enskilt skulle bedömas 
utifrån den kunskap som eleven har. Initialt användes betygssystemet IG-MVG men 
sedan 2011 infördes ett betygssystem med fler steg än tidigare system där skalan går 
från F till A  Det har enligt Jonas Vlachos forskning från 2014, som redovisas i 9

Forskning och framsteg , därför blivit svårare för elever att nå ett högre betyg än tidigare. 
Nu krävs det för eleverna att de inte misslyckas på något moment för att de ska få de 
betyg som de i övrigt uppnår. Exempelvis om en elev har A på alla moment och sen E 
på ett så får eleven ett D i betyg.  Ordet moment är däremot missvisande menar Anna 10

Ekström och ifrågasätter vidare att betygssystemet ofta beskrivs på detta sätt. Hon 
förtydligar att det är just förmågor som eleverna ska visa på samma nivå för att kunna 
uppnå en viss betygsnivå. Dessa förmågor ska eleverna kunna visa vid olika moment 
och ska därför få flera chanser på sig och inte endast en.   11

   Kritik mot det nya betygssystemet har framförts av olika personer i media sedan 
systemet lanserades 2011. Ett exempel är Simon Björkström som är leg. lärare och 
arbetar inom skolan. Han skriver en krönika i Skolvärlden där han menar att betygen i 
nuläget fokuserar alltför mycket på elevernas sämsta prestation, vilket skapar ilska, 
uppgivenhet och negativ stress hos eleverna.  Även Jonas Vlachos skriver utifrån egna 12

studier om hur det nya betygssystemet fokuserar alltför mycket på svagheter hos 
eleverna och på deras misslyckande, vilket sedan påverkar elevernas motivation 
negativt. Istället menar han att det är positivt för ens utveckling att fokusera på det som 
en person är bra på.   13

   Skolverket införde våren 2016  en förändring i betygen D och B, så att en elev kan 
uppnå dessa betyg utifrån utförlighet i förmågor och betydelsen av olika kunskapskrav 
istället för hur stor del av kunskapskraven som är uppfyllda vilket var aktuellt innan 

9 Skolverket, Betygshistorik http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/betygshistorik-1.46885 (hämtad 
15-07-14) 
10 Vlachos, Jonas, 2014, Så djup är den svenska skolans kris, Forskning och framsteg 
http://fof.se/tidning/2014/4/artikel/sa-djup-ar-den-svenska-skolans-kris (hämtad 15-07-14) 
11 Aktuellt, Sveriges Television, Svt2, 9 september kl. 21.00 (2015) 
12 Björkström, Simon, 2013, Allvarliga brister i nya betygssystemet, Skolvärlden 
http://skolvarlden.se/artiklar/allvarliga-brister-i-nya-betygssystemet (hämtad 15-07-14) 
13 Vlachos, Jonas, (2014) 
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förändringen.  Då denna i skrivande stund är en ny förändring är det svårt att säga 14

vilka konsekvenser de nya direktiven kommer att få. 
 

1.2.3. Betyg och lärare 
Larissa Mitwitz skriver om lärares förhållningssätt och tankar om betyg utifrån en 
intervjustudie i licentiatuppsatsen Rätt betyg för vem? . Hon menar att det fokus som 
finns på betyg i de svenska skolorna idag står i vägen för lärande. Lärarna väljer ibland 
att fokusera på att uppgifter ska ge ett tydligt bedömningstillfälle på bekostnad av att 
skapa goda tillfällen för elever att lära sig. Lärarna i Mitwitz studie beskriver även om 
hur eleverna tar feedback personligt och på så vis står det i vägen för lärandet, då 
eleverna tappar självförtroendet om de inte får det betyg som de vill ha. Vidare är 
betygshetsen i skolan en bidragande faktor, där betyg prioriteras i skolan i högre grad 
än kunskap både hos elever och hos lärare eftersom de förutsättningarna påtvingar det. 
Detta gör att det tar tid för lärare att bedöma och kommunicera betyg istället för att 
fokusera på ett arbete för att ge eleverna så mycket kunskap som möjligt.   15

   Larissa Mitwitz utgår inledningsvis i sin uppsats ifrån tidigare forskning som visar att 
lärare inte alltid följer de regler som gäller för betygssättning. Hon menar att det finns 
olika anledningar till detta och motargumenterar statliga utredningar som hävdar att 
lärare inte har tillräckligt med kunskap för betygssättning, vilket i sin tur antas leda till att 
lärare ger missvisande betyg. Istället menar hon att det främst finns två anledningar till 
att lärare inte alltid följer Skolverkets regler. Delvis beror det på att läraren utifrån 
erfarenhet inom yrket utvecklar en professionell förmåga att se helheten i en elevs 
förmågor och på så vis gör en bedömning som kanske inte är korrekt i förhållande till 
skolverkets regler, men vilket visar sig stämma väl överens med hur väl eleverna klarar 
fortsatta studier. Vidare skriver Mitwitz om den komplexa situation som lärare befinner 
sig i när de ska sätta betyg, där betygshets och press från såväl elever, skolledning och 
föräldrar hela tiden vill driva betygen uppåt. Detta i sig leder till att lärare sätter felaktiga 
betyg utifrån de påtryckningar som de utsätts för.  16

 

1.3 Flickor i skolan 

1.3.1 Genus i skolan 
I ett delbetänkande som gjorts av Delegationen för jämställdhet i skolan undersöks vilka 
förväntningar och normer som finns i skolan på killar respektive tjejer, dess 
konsekvenser samt hur lärare arbetar med jämställdhetsfrågan. Delegationen beskriver 

14 Skolverket, Betygssättning http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/betyg-1.224485 (hämtad 16-06-08) 
15 Mitwitz, Larissa, Rätt betyg för vem? - Betygssättning som instutitionaliserad praktik , instutitionen för 
språkdidaktik, Stockholm Universitet (2011) 
16 Mitwitz, Larissa  (2011) 
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hur skolan är en plats som påverkas av den könsmaktsordning som finns i hela 
samhället och att det är en plats som reproducerar genus. Det betyder inte att det är 
den enda platsen utan delegationen poängterar att samhället utanför är en bidragande 
faktor till de ideal och förväntningar som finns utifrån kön. Om vi ser till grupperna pojkar 
och flickor finns det ofta större variation inom dem än emellan, men när det kommer till 
vissa områden kan vi se en tydlig skillnad mellan tjejer och killar som grupp. Ett 
exempel är att när det kommer till makt har pojkar som grupp mer makt än flickorna 
vilket påverkar deras möjligheter i såväl nuläget som i framtiden. Den bild som målas 
upp är att flickor förväntas vara duktiga, ansvarsfulla och arbetsamma i skolarbeten. 
Killar däremot förväntas vara ointresserade av skolan, bråkigare och inte lika mogna för 
att ta ansvar. Detta påverkar såväl pojkar som tjejer där de som faller utanför normen 
inte får samma hjälp och uppskattning av lärarna. De normer som finns kring tjejer och 
killar som grupp leder också till att de behandlas olika. I undersökningar som gjorts kan 
vi däremot se en förändring av killar och tjejers beteenden i klassrummet, där tjejer tar 
mer plats och killar mindre.  17

1.3.2. Skillnader i skolprestation 
Inga Wernersson har i en statlig utredning gjort en kunskapsöversikt över vad svensk 
och internationell forskning säger om könsskillnader i skolprestation i rapporten 
Könsskillnader i skolprestation.  Enligt Wernersson har det skett en förändring inom den 
svenska skolan, men även internationellt, där vi kan se att flickor når högre resultat än 
pojkar inom de flesta ämnen och går ut med högre betyg. I Wernerssons undersökning 
försöker hon hitta förklaringar till varför denna förändring skett och hon menar att det 
delvis beror på en samhällsförändring, där utbildning har blivit viktigare för flickor än det 
varit tidigare. Vidare menar hon att skillnaden i de kognitiva förutsättningarna mellan 
flickor och pojkar är så små att de inte kan ses som anledningen bakom flickors högre 
resultat. Istället är det flickor och pojkars olika förhållningssätt som ligger bakom 
skillnaden där flickor lägger större tid och arbete på skolan. Anledning till de olika 
förhållningssätten menar Wernersson kan vara normer för pojkar och flickor, där det kan 
finnas en anti-pluggkultur bland pojkar i vissa grupper. Samtidigt kan pojkars motstånd 
till att plugga vara ett sätt att positionera sig som manlig, genom att vara motsatsen till 
det kvinnliga, som innebär att engagera sig i skolarbetet.  18

   Åsa Löfström skriver bland annat om orsaker till könsskillnader i skolprestationer i en 
statlig underlagsrapport, Betygsgapet mellan pojkar och flickor- konsekvenser för 
framtidens arbetsmarknad . Hon menar bland annat att paradoxalt nog kan det vara en 
föreställning om att flickor ska vara mindre begåvade än pojkar som gör att de studerar 

17 SOU 2009: 64 DEJA- Delegationen för jämställdhet: delbetänkande Pojkar och flickor i skolan- hur 
jämställt är det? 
18 SOU 2010:51 Wernersson, Inga, Delegationen för jämställdhet i skola,  Könsskillnader i skolprestation- 
idéer om orsaker  
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mer och vilket i slutändan resulterar i högre resultat. Samma tanke, där pojkar kan ha 
ett högre självförtroende och en idé om att de ska vara naturligt begåvade, ligger till viss 
del till grund för att pojkar inte heller studerar lika mycket. Detta bidrar i sin tur till det 
gap som finns mellan pojkar och flickor i skolprestation.  19

1.3.3 Flickors hälsa och skolan 
Karin Schraml skriver i sin forskning om hur stressen har ökat bland unga de senaste 
åren. Flickor är mer stressade och lider i större utsträckning av ett dåligt mående än 
pojkar, vilken kan förklaras av att låg självkänsla och vikten av prestation som 
kompensation för detta leder till en ökad stress. Detta ger kortsiktiga konsekvenser 
såsom försämrade studieresultat men även på lång sikt då långvarig stress leder till 
utmattning, sömnproblem och där låg självkänsla påverkar hälsan negativt.  20

   Siri Reuterstrand skriver för Nationella sekretariatet för genusforskning om 
konsekvenser för flickor i skolan utifrån normen att flickor ska vara högpresterande i 
skolarbetet. Att flickor lägger ner mer engagemang, arbete och har effektivare 
arbetssätt är något som många undersökningar visar, menar Reuterstrand, och hon 
beskriver att samtidigt är det en idealbild som råder bland flickor som grupp. När fokus 
ligger på att uppnå ett visst betyg får det som konsekvens att flickorna blir stressade 
och ett försämrat mående. En skillnad mellan pojkar och flickor med problem i skolan, 
är att flickors svårigheter tolkas som något som ligger i individen och kopplas till 
flickornas mående i större utsträckning än hos pojkarna. När pojkars problem ses som 
något som ligger i miljön och som kan förändras genom träning eller anpassning anses 
flickors problem kunna lösas genom att de själva ska ta ansvar för sitt eget mående. De 
elever som beskrivs som de största förlorarna är flickor som faller utanför normen för 
“den presterande flickan”, eftersom de både får negativa konsekvenser som kommer 
med att vara normbrytande i kombination med att deras självbild påverkas negativt av 
att inte prestera. Detta tolkas sedan som något som är kopplat till individens 
misslyckande och inte ett misslyckande från skolans håll.  Delegationen för 21

jämställdhet i skolan tar även upp att de insatser som sker i området ofta är fokuserade 
på tjejers självkänsla och att stärka dem. De menar inte att projekten i sig är dåliga men 
samtidigt signalerar det att problemet ligger hos individen och flickorna själva, istället för 
att skapa förändringar i skolans miljö.  22

19 Framtidskommissionen, Löfström, Åsa, Betygsgapet mellan pojkar och flickor- konsekvenser för 
framtidens arbetsmarknad Stockholm: fritzes (2012) 
20 Schralm, Karin, Cronic Stress among Adoleces- Contributing factors and assocations with academic 
achievments Stockholm University (2013) 
21 Reuterstrand, Siri, Flickor med dåliga betyg de största förlorarna , Nationella sekretariatet för 
genusforskning, Göteborgs Universitet 
http://genus.se/meromgenus/teman/skola/skolprestationer/flickor-med-daliga-betyg-de-storsta-forlorarna/ 
(hämtad 14-08-03 kl.12.45) 
22 SOU 2009:64  
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   Jennie C. Ahrén har på uppdrag av regeringen gjort en sammanställning av forskning 
om pojkars och flickors psykiska hälsa inom skolan. C. Ahrén beskriver en komplex 
situation där varje enskild individs mående påverkar och påverkas av skolgången på 
olika sätt där hon poängterar att det är viktigt att se till varje enskild elev. Vidare menar 
hon att ungdomar generellt skapar en bild av sig själva utifrån bedömning och betyg 
som de får i skolan, men även på annat håll. Negativa omdömen kommer att påverka 
självbilden negativt samtidigt som goda resultat ger något slags skydd mot psykisk 
ohälsa. Pojkar som grupp och flickor som grupp hanterar sedan bedömning något olika, 
där flickors självbild i större utsträckning påverkas negativt samtidigt som pojkar i större 
utsträckning “skakar av sig” den. Vidare menar C. Ahrén att flickor känner sig mer 
stressade över skolarbeten än tidigare och att den psykiska ohälsan samt 
självmordsförsöken har ökat bland ungdomar, framförallt bland flickor. Höga 
förväntningar inom skolan beskriver C. Ahrén sedan är positivt, men alltför höga krav 
skapar negativ stress för ungdomar.  23

   Anna H Svensson intervjuar stressforskaren Torbjörn Åkerstedt i SVT om att elever i 
skolan, men framförallt flickor är stressade och att depressioner har ökat hos unga 
tjejer. Han menar att det både är en stress i hur skolan fungerar och stress över betyg 
som delvis kan bero på att vi är inne i en förändring av betygssystemet som bidrar till 
stressen mer än själva betygssystemet i sig. Sedan har flickor fler krav på sig utanför 
skolan, där utseende, sociala krav osv mäts in till att bli alltför många krav på samma 
gång.  I skolverkets rapport Attityder till skolan 2015  har Anna Ekström lett en 24

undersökning om hur elever bland annat ser på stress, där de bekräftar bilden av att 
stressen ökar bland eleverna och framförallt bland tjejerna. I studien visar det sig att 6 
av 10 känner sig stressade nästan alltid eller alltid i skolan. Över hälften av dessa 
känner stress över betyg och en egen press minst en gång i veckan. Andra faktorer 
som stressar är prov och hemuppifter. När de undersöker attityden hos yngre elever 
kommer de fram till att stressen ökar samtidigt som de börjar få betyg. En osäkerhet i 
vad som gäller och om de kommer att räcka till är några av de saker som bidrar till 
detta.  25

1.4 Teori 

1.4.1 Yvonne Hirmans genussystemteori 
Yvonne Hirdman, historiker och genusteoretiker har i Maktutredningen från 1988 
beskrivit teorin om genussystemet, som är aktuell inom genusvetenskapen än idag. Hon 

23 SOU: 2010: 80 Ahrén, Jennie C., Delegationen för jämställdhet i skola, Skolan och ungdomars 
psykosociala hälsa 
24 Svensson, Anna H., Forskare om skolstressen: Varje prov blir lite livsavgörande, svt 
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskare-om-skolstressen-varje-prov-blir-livsavgorande) (hämtad 16-06-20 
kl.20.30)  
25 Skolverket, Rapport 438, Anna Ekström, Attityder till skolan 2015 , Stockholm: skolverket (2016) 

11 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskare-om-skolstressen-varje-prov-blir-livsavgorande


menar att det finns två principer för hur genussystemet ser ut i vårt samhälle. Den första 
principen handlar om hur kön delas in i manligt och kvinnligt och sedan ses som en 
dikotomi, ett motsatspar. Dikotomin kvinna-man är på så vis två uteslutande kategorier 
där exempelvis innebörden av att vara kvinna är att vara på ett visst sätt, göra vissa 
aktiviteter men det innebär också att inte vara man och på så vis vara som män inte är. 
Samma sak gäller för män, men det är extra viktigt för män att inte vara som en kvinna 
eftersom den andra principen innebär att det också finns en hierarki mellan könen. I vårt 
samhälle är mannen normen, han är det normala och kvinnan är det avvikande. 
Mannen har högre status och på så vis mer makt i samhället än vad kvinnan har. Om 
en man är kvinnlig innebär det därför att en man tappar status i denna hierarki. Dessa 
principer upprätthåller vi tillsammans på olika nivåer i samhället genom bland annat 
ideal, arbetsdelning och socialisation där män och kvinnor tilldelas olika sysslor, platser 
och egenskaper. Detta sker på olika nivåer: överlagring, social integration och 
socialisering. Med det menas att vi lär oss detta system via tankefigurer, ideal, hur 
institutioner är uppbygga samt genom socialisation. Samtliga i samhället är medskapare 
till detta, oavsett biologiskt kön. Inom detta finns både abstrakta men även konkreta 
föreställningar om hur vi ska vara utifrån kön. Hirdman menar att det finns ett kontrakt 
mellan oss som handlar om hur dessa föreställningar ska se ut, där de de konkreta kan 
vara mer uttalande och de abstrakta svårare att se. Vad dessa kontrakt innebär kan se 
olika ut beroende på vilken plats, tid och rum som vi befinner oss i. D.v.s. de två 
principerna finns på alla platser, inom alla tider och i alla rum, men det tar sig olika 
uttryck. Att som person bryta detta kontrakt och vara gränsöverskridande menar 
Hirdman leder till olika slags motstånd och uteslutning. Detta system återskapar hela 
tiden sig själv genom dessa olika handlingar. Hirdman är samtidigt övertygad om att det 
finns en möjlighet för förändring och där kvinnor (främst) använder sig av olika strategier 
i en längtan efter frihet.  26

1.5 Skolans ansvar 

1.5.1 Arbetsmiljö 
Skolan lyder under arbetsmiljölagen som säger att skolan och framförallt dess 
huvudman är ansvarig för att det ska vara en god arbetsmiljö på skolan. I detta ansvar 
ligger att elever ska ha en god psykosocial arbetsmiljö vilket bland annat innefattar att 
elever inte ska vara alltför stressade eller ha en alltför hög arbetsbelastning. Skolan 
behöver även enligt lag hela tiden bedriva ett systematisk arbetsmiljöarbete vilket 
innebär att de hela tiden måste arbeta för att arbetsmiljön ska förbättras. Ansvariga för 
detta är politiker inom kommunen eller huvudmannen när det kommer till privata skolor. 

26 Hirdman, Yvonne, Genussystemet- teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning. Uppsala: 
Maktutredningen (1988) 
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Detta ansvar är oftast delegerat till rektorer men samtliga på skolan behöver följa 
reglerna för arbetsmiljön.  27

1.5.2 Jämställdhet och skola 
I läroplanen för gymnasiet står i skolans värdegrund att: “Skolan ska aktivt och 
medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras 
att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.”  28

   Maria Hedlin, Docent vid Linnéuniversitetet som arbetar med skolpolitiska frågor 
utifrån ett genusperspektiv  analyserar de mål som finns i läroplanen och hon menar att 29

skolverket utgår från en syn på jämställdhet som är kopplad till genus. Vardagstankar 
och en förståelse kring genus som inte är grundade i vetenskapen har en tendens att 
motverka jämställdhetsarbetet på skolan och lärare behöver således ha goda 
kunskaper inom ämnet för att kunna arbeta med skolans jämställdhetsmål.  Vidare står 30

det i läroplanen att undervisningen ska ha vetenskaplig grund  vilket kan antas även 31

ska gälla för jämställdhetsarbetet. Delegationen för jämställdhet i skolan skriver det kan 
vara svårt att uppmärksamma och förstå de strukturer som finns gällande kön eftersom 
hela bilden är komplex och andra faktorer spelar in såsom exempelvis klass, etnicitet 
och sexuell läggning. Oavsett detta är skolan skyldig att arbeta med jämställdhet och 
med de strukturer som bidrar till att killar och tjejer får olika möjligheter i skolan och livet 
därefter. Skolan bör därför inte skylla på att tjejers mående i förhållande till strukturer är 
en alltför svår fråga, att andra faktorer är viktigare, utan har ett ansvar att arbeta med 
detta. Trots detta menar delegationen att skolan misslyckas gång på gång med 
jämställdhetsarbetet som de är ansvariga för. En anledning till detta är att många lärare 
utgår från en tanke om individanpassning och därför missar strukturerna. En annan 
anledning är att jämställdhetsarbetet ofta hamnar mellan stolarna eftersom lärarna inte 
ser det som en obligatorisk del i deras arbete. Den bristande kunskapen hos lärarna om 
genus och jämställdhet i skolan är också en av de bidragande faktorerna för att arbetet 
inte går framåt. Däremot är det många lärare som anser att de har kunskap och 
behandlar eleverna lika, vilket i sig är ett hinder för arbetet. Att arbeta med jämställdhet 
utan tillräckliga kunskaper i ämnet förstärker endast bilden av hur killar och tjejer 
förväntas vara.   32

27 Arbetsmiljöverket, 2015, Arbetsmiljö i skolan 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan-adi565-
broschyr/ (hämtad 16-06-20 kl.20.00) 
28 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasiegemensamma 
ämnen, Fritzes: Stockjolm (2011) s. 6 
29 Linnéuniversitetet http://lnu.se/personal/maria.hedlin (hämtad 15-07-14) 
30 Hedlin, Maria, Lilla genushäftet 2.0- om genus och skolans jämställdhetsmål Institutionen för pedagogik, 
psykologi och idrottsvetenskap Linnéuniversitetet (2010)  
31 Skolverket (2011) 
32 SOU 2009:64 
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1.6 Sammanfattning 

1.6.1 Betyg 
Det finns olika åsikter om vilket syfte som finns med betygssystemet idag: om det är till 
för att mäta kunskap, sortera eller motivera eleverna. Det är uppdelat i olika läger där 
vissa menar att betyg fungerar som en morot och andra att det istället kan ge en sämre 
självbild eller leda till ytlig kunskap. Betygssystemet har under tidens gång varit 
uppbyggda utifrån de olika syftena som utgångspunkt och det har varierat vilket som 
stått i fokus. Exempelvis hade vi ett system i Sverige där betygets urgallringsfunktion 
var i fokus, där elevernas kunskap endast mättes i förhållande till varandra vilket gav en 
tydlig indelning av eleverna. Syftet med betyget där var att sortera. Att betyget kan 
användas som ett verktyg för att sortera elever finns det inte så många oenigheter kring.  
   Betyget som informationsgivare ifrågasätts av forskningen eftersom de både menar 
att lärare redan vet hur elever ligger till och därför kan kommunicera och åtgärda detta 
utan betyg. Tvärtemot kan det vara en missvisande informationsbärare då betyget i sig 
är alltför kortfattat och på så vis ger eleverna mindre information om sitt läge i skolan.  
   Statliga utredningar säger att missvisande betyg beror på lärares bristande 
kompetens men ifrågasätts av forskningen som menar att lärare visst har kompetensen 
som krävs och till och med har en bättre helhetsbild av elevens kunskapsnivå än de mer 
inrutade regler som finns via skolverket. Däremot finns det ett problem med att sätta 
betyg idag utifrån andra faktorer. Exempelvis finns en press från samhället, ledning, 
föräldrar och elever att sätta högre betyg än vad som egentligen är korrekt. Felaktiga 
betyget leder också till att dess funktion som informationsgivare och som 
utsållningsverktyg urholkas. 
   Huruvida betyg bidrar till motivation och lärande är den mest omtvistade frågan. Min 
uppfattning är att det är en något förlegad pedagogisk syn att elever ska lära sig via 
yttre motivation. Den mer moderna pedagogiska forskningen fokuserar istället på den 
inre motivation, vilket ifrågasätter betyget som motivationsskapande verktyg. Betyget 
kan istället för att ge motivation stå i vägen för lärandet, eftersom den kan sänka 
elevens självkänsla. Det har även blivit ett alltför stort fokus på betyg i skolan idag: från 
samhället, ledning, lärare och elever. Undervisningen utgår ifrån betygssättning och 
examination istället för att skapa givande lärotillfällen. Återkommande i forskningen 
visar de på hur betyg påverkar elevers självkänsla och de som blir missnöjda blir då 
begränsade i sitt fortsatta lärande.  
   Syftet med att ha betyg bör inte utgå från antaganden utan grundas i vetskapen om 
vilka konsekvenser som betygssystemet ger. Forskningens frågor kring betygens 
konsekvenser är dock begränsade på grund av att vi under så många år levt i ett 
system där samtliga svenska skolor har betyg. Därför finns det inga större 
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undersökningar som kan ge oss jämförande data för att besvara frågor kring vilka 
effekter som finns vid betygsanvändande. Istället argumenteras det i debatten utifrån 
andra slags undersökningar, teoretiska perspektiv och pedagogiska infallsvinklar. Då vi 
behöver veta konsekvenserna av betygsanvändandet för att kunna ta välgrundade 
beslut politiskt är det viktigt att undersöka detta för forskningen, skolan och samhället. I 
inledningen används både forskning, sekundärkällor till forskning och 
sammanställningar från statliga utredningar vilket kan ge olika vinklar och trovärdighet. 
De statliga rapporterna leds av framstående forskare inom området och tycks inte ha 
några större politiska vinklingar då slutsatserna inte tycks vara typiska för dess övriga 
politiska ståndpunk samt går i linje med övrig forskning.  
  Utgångspunkten i denna undersökning kommer vara att vi i grund och botten inte vet 
vilka konsekvenser som finns i förhållande till dess syfte eftersom vi endast kan förhålla 
oss till att vi har ett betygssystem och inte jämföra med hur det skulle vara om vi inte 
har det. Däremot visar forskningen på att betyg till synes fungerar som 
utgallringsverktyg. 
 

1.6.2 Genus 
Forskningen inom jämställdhet ger en samstämd bild av att det skett en förändring inom 
skolan, där flickor idag får bättre betyg än pojkar i skolan och där det för några år sedan 
var tvärtom. Detta ligger i de genusstrukturer som finns vilket innefattar olika delar. 
Bland annat finns det normer om att flickor ska vara duktiga, ordentliga och sköta 
skolan medan en anti-pluggkultur finns för pojkar vilket innebär att de inte ska lägga 
någon tid på skolarbete, oavsett ambitioner. Även andra förklaringar finns: att flickor 
behöver arbeta sig upp från ett underläge, att pojkar har bättre självförtroende och att 
det finns kvar idéer om att flickor ska vara mindre begåvade.  
   Forskningen visar även att den psykiska ohälsan för ungdomar i Sverige idag ökar. 
Trenden gäller hos både pojkar och flickor men det är mer ohälsa hos flickor och 
stressen i skolan är en större påverkansfaktor hos flickor. Mestadelen av forskningen 
beskriver hur självkänslan och självbilden hos flickor är central när det kommer till 
flickors mående. De finns en större stress inför skolarbeten där betygen tolkas som en 
stämpel av den egna personens värde och där självkänslan hela tiden riskeras att 
förvärras om prestationerna inte når upp till de krav som finns. Normen om den 
högpresterande flickan beskrivs vara en viktig faktor i det problem med självkänsla och 
stress som finns.  
   Jämställdhetsforskningen utgår ofta utifrån en uppdelning mellan flickor och pojkar, 
även om det är en förenkling av könsidentiteter och genusstrukturer. Eftersom det finns 
begränsat med forskningsunderlag utifrån en mer komplex analys blir en sådan 
undersökning mer omfattande och därför inte relevant. Däremot finns en medvetenhet 
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om att analysen blir något förenklad. De strukturer som finns i ett tvådelat könssystem 
gör samtidigt att det är relevant att se till flickor och pojkar som grupp, eftersom 
grupperna i sig påverkas av olika förväntningar. I detta går det att finna svar och 
lösningar på problem för personer inom dessa grupper, vilket gör att det finns en poäng 
med generaliseringen flickor och pojkar. Fördelarna att inte göra en mer komplex 
genusanalys än att generalisera till grupperna pojkar och flickor överväger i detta fall, 
vilket är anledningen till att det är utgångspunkten i rapporten.  
   I min analys kommer jag att utgå ifrån ett genusperspektiv. Detta då forskningen i stort 
kommer fram till att de skillnader som finns i skolan mellan pojkar och flickor förklaras 
utifrån genusstrukturer. Hirdmans teori är erkänd inom genusforskningen idag och 
därför är den relevant för analysen av min undersökning. Undersökningen kommer att 
se om de flickor som jag intervjuar kan bekräfta eller dementera den bild som beskrivs 
inom forskningen och om de kan bidra med några nya perspektiv. Flickornas egna 
upplevelser är sällan grunden för forskningen, vilket gör det intressant att ha den 
utgångspunkten.  
 

1.6.3 Skolans ansvar 
När det gäller skolans ansvar utgår studien från de bestämmelser och lagar som finns 
när det kommer till arbetsmiljö och jämställdhetsarbete. Lagar och bestämmelser 
behöver översättas till praktiken för att det ska bli tydligt för vad det innebär. Gällande 
arbetsmiljölagen har studien utgått från arbetsmiljöverkets tolkning av vad den innebär. 
När det gäller att tolka skolans jämställdhetsuppdrag kommer ett genusperspektiv att 
användas som utgångspunkt både eftersom det går i linje med den analys som görs 
men även eftersom forskning visar på att ett genusperspektiv behövs för att bedriva ett 
lyckat jämställdhetsarbete. De maktstrukturer som finns inom genusordningen förklarar 
paradoxalt nog hur frågor gällande genusstrukturer sällan kommer upp på 
dagordningen och att flickors problem negligeras. Lagar och bestämmelser finns för 
upprätthålla rättvisa, och för att skolan ska tvingas arbeta med dessa problem. Det finns 
en bristande kunskap gällande genusfrågor inom skolan vilket gör det viktigt att 
översätta och förtydliga vad detta ansvar innebär. Att analysera och titta på vad skolans 
ansvar egentligen innebär är därför en viktig del i undersökningen.  
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2. Metod 

2.1 Intervju 
Alan Bryman, professor med fokus på kvalitativa och kvantitativa metoder , har skrivit 33

boken Samhällsvetenskapliga metoder .  Där problematiserar han det svåra med 34

beskrivningen av kvalitativ metod eftersom den ofta beskrivs som något som den 
kvantitativa metoden inte är. Han menar dock att den kan användas just för att försöka 
förstå den sociala verkligheten och detta med utgångspunkt i hur informanterna tolkar 
just denna verklighet.  Eftersom syftet med denna rapport är att ta reda på elevers 35

upplevelse av betyg och då det är elevers uppfattning av verkligheten som är relevant 
passar kvalitativ metod denna undersökning. Då det är just upplevelser och 
uppfattningar som ska undersökas passar sedan metoden intervju bäst, eftersom 
intervjun ger möjligheten att ställa direkta frågor till elever kring detta. 
   Vidare finns valet mellan att intervjua personer enskilt eller i grupp. Några av 
fördelarna med att använda sig av fokusgrupper menar Bryman är att deltagarna då 
reflekterar kring sina åsikter i förhållande till andras åsikter och i det mötet så får 
deltagarna in fler perspektiv samtidigt som deras åsikter kan ifrågasättas av varandra. 
Exempelvis om en deltagare säger något som motsäger sig själv kan de ifrågasättas av 
en annan deltagare i en gruppintervju, vilket skapar en annan slags reflektion än i en 
individuell intervju. Detta leder till att vi med hjälp av fokusgrupper och gruppintervjuer 
kan få en mer realistisk bild av vad människor tycker och tänker, då de tvingas 
reflektera och utmanas mer.  Syftet med undersökningen är att få reda på hur elever 36

upplever betyg och eftersom det är en fråga som elever ofta upplever i förhållande till 
varandra och ibland tillsammans med varandra, i en klass, i en skola och att 
skolsituationen är något som hela tiden delas kan gruppintervjuer därför bidra till att 
skapa en bättre bild av elevers uppfattning i frågan. 
   Bryman skriver att skillnaden mellan en strukturerad intervjuform, där syftet kan vara 
att dra mer kvantitativa slutsatser och en semistrukturerad intervju är att den ger ett 
större utrymme för att vara flexibel. Det senare används ofta i kvalitativa intervjuer 
därför de ofta har för avsikt att få så fylliga och detaljerade svar som möjligt och att 
kunna följa den respondenternas tankegångar och komma in på djupet. Då behövs 
möjligheter att frångå de på förhand skrivna frågorna för att utmana och få 
respondenterna att utveckla sina svar. Denna form av intervjuer kan på så vis även 
kallas för djupintervjuer.  Eftersom denna studie syftar till att få reda på elevers 37

33 University of Liecester http://www2.le.ac.uk/departments/management/people/abryman (hämtad 06-20-20)  
34 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder , Liber: Stockholm (2014) 
35 Bryman, Alan(2014) 
36 Bryman, Alan (2014) 
37 Bryman, Alan (2014) 
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upplevelser valdes således en semistrukturerad intervjuform, där intervjuerna hade 
samma frågor som grund, men de ställdes i olika ordning och förklarades olika utförligt 
beroende på hur diskussionerna gick i de olika grupperna och hur väl informanterna 
förstod och uppfattade frågan. Bryman skriver gällande hur en intervju ska genomföras 
att det är viktigt att använda ett begripligt språk samt att inte ställa ledande frågor.  38

Eftersom det under intervjun ibland blev oklart vad som menades förtydligades 
frågorna, ibland med exempel utifrån diskussioner som först tidigare i intervjun. Detta 
skulle kunna uppfattas som ledande om frågan beskrivs så att eleverna ska uppfatta 
frågorna på ett visst sätt men har utifrån mig som intervjuare bedömts som nödvändigt 
då det ibland blivit oklart vad som menats, samt hör till metoden att ställa földjfrågor och 
försöka komma in på djupet inom ämnet. 
 

2.2 Avgränsningar 
På grund av uppsatsens storlek och tid för att genomföra undersökningen har flera 
avgränsningar fått göras. Den mest uppenbara avgränsningen är i förhållande till kön 
där tjejer är i fokus. I en större studie kan det vara intressant att jämföra eller att titta på 
killars situation, men i ett mindre format skulle det vara svårare att se mönster eller 
kunna urskilja vad som är viktigt utan denna begränsing. 
   Eftersom elevers upplevelser kan skilja sig beroende på faktorer såsom kön, klass, 
städer, skolor, utbildningar osv men där det inte funnits möjlighet att medvetet välja 
respondenter som tar hänsyn till detta. Bryman beskriver hur fallstudier används inom 
forskning, där olika fall väljs ut för att få en så djup bild som möjligt av en situation. Ofta 
används då flera olika metoder, där kvantitativ och kvalitativ metod blandas.  I denna 39

studie har däremot endast en metod använts, men valen att fokusera på en skola, ett 
program och flickor har valts av samma anledning, att få en djupare bild av detta fall, 
istället för att få en ytlig bild av hur flera olika grupper upplever betyg. Det skulle 
försvåra en analys, eftersom det är svårt att säga något om en alltför ytlig undersökning. 
 

2.3 Urval 
   Inom den kvalitativa forskningen och inom forskning med djupintervjuer menar 
Bryman att vi ofta använder oss av ett bekvämlighetsurval eller ett snöbollsurval. Detta 
eftersom vi vill hitta respondenter som sitter på rätt information eller upplevelse som är 
villiga att ställa upp på en intervju. Eftersom den kvalitativa studien sällan avser att göra 
stora generaliserbara undersökningar finns heller inte behovet av att ha ett 
slumpmässigt urval.  I undersökningen har ett bekvämlighetsurval gjorts när det 40

38 Bryman, Alan (2014) 
39 Bryman, Alan (2014) 
40 Bryman, Alan (2014) 
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kommer till val av skola då egna kontakter gjorde det möjligt. Sedan gjordes ett val att 
begränsa sig till ett program, där det samhällsvetenskapliga programmet valdes och där 
klasser inom alla årskurser blev tillfrågade. Utifrån att eleverna inte skulle vara 
påverkade av att haft mig som lärare uteslöts klasser som detta gällde. Samtliga 
kvinnliga elever blev tillfrågade och de som ville ställa upp frivilligt var med i studien. En 
fundering som uppstår är om det finns likheter mellan grupperna som gör att de inte blir 
representativa för klassernas tjejer. Huruvida det är så eller inte har ej framkommit och 
därför tas det inte i beaktning. 
    När det kommer till storlek på grupperna lyfter Bryman fram för- och nackdelar med 
stora och små grupper. Han menar att vissa forskare rekommenderar att det ska vara 
6-10 deltagande eftersom det då kommer in flera åsikter och perspektiv. Nackdelen 
med detta är att färre får utrymme och möjligheten att komma till tals. Om 
undersökningen däremot syftar till att få fram deltagarnas personliga åsikter och i frågor 
där deltagarna förväntas ha mycket att säga i frågan är det fördelaktigt att ha mindre 
grupper. Detta för att det är lättare för respondenterna att känna sig trygga i mindre 
grupper, men även eftersom de får mer talutrymme.  Det eftersträvades att i studien få 41

omkring fyra stycken vid varje gruppintervju, men i verkligheten krockade tider, 
sjukdomar och annat vilket fick som konsekvens att deltagarna blev färre. I en av 
grupperna var det 3 medverkande samtidigt som i 2 av dem var det 2 deltagare per 
grupp. Eftersom syftet med att ha en gruppintervju är att respondenterna ska reflektera 
tillsammans, uppnås detta även om deltagarna var få. Fördelen att de får utrymme att 
prata och känna sig trygga är viktigare för undersökningen än att få flera personers 
uppfattning.  
 

2.4 Etik 
De etiska principerna som används i svensk forskning är delvis informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med det menas att 
informanterna ska få reda på syftet med undersökningen och att deltagandet är frivilligt 
samt att de ska kunna hoppa av och avbryta undersökningen om så önskas. Om 
deltagaren är minderårig brukar godkännande från vårdnadshavare krävas. Sedan ska 
personuppgifter användas med försiktighet och respondenterna ska få vara anonyma. 
Uppgifter som framkommer om olika individer får sedan endast användas i 
forskningssyfte  Respondenterna tillfrågades att delta genom att hela klasser 42

informerades och att individer sedan kunde anmäla sitt intresse, varpå frivillighet var 
grunden till hela undersökningen. I de fall där eleverna var under 18 tillfrågades ej 
målsman. Bryman skriver att om att principerna finns för att skydda respondenterna från 

41 Bryman, Alan (2014) 
42 Bryman, Alan (2014) 
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att skadas såväl fysiskt som psykiskt, att det inte ska finnas någon brist på samtycke, 
att forskningen inte ska inkräkta på privatlivet och att respondenterna inte ska bli lurade 
på något vis.  Eftersom de elever som intervjuades var över 16, de hade ej mig som 43

intervjuare som lärare, anmälde sig frivilligt och ämnet som skulle behandlas inte är 
alltför känsligt gjordes en bedömning att intervjun inte bryter mot någon av dessa 
punkter även om de är under 18. Vidare fick respondenterna information om sina 
rättigheter i förhållande till undersökningen.  
 

2.5 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes dagtid på den skolan som eleverna gick på i relativt ostörda 
rum. De spelades in och eleverna fick information om hur intervjun skulle gå till och 
vilken tid det skulle ta. Under intervjun gavs eleverna så stort utrymme som möjligt att 
besvara frågan fritt. Vid vissa tillfällen hade de svårt att förstå frågan och då utvecklades 
dess innebörd.  
 

2.6 Analysmetod 
Andreas Fejes och Robert Thornberg skriver i handboken Handbok i kvalitativ analys 
om hur analysen av en kvalitativ metod, såsom kvalitativa intervjuer, måste börja med 
att sortera i det material som finns. Forskaren ska försöka hitta betydelsefulla mönster 
och samtidigt avgöra vilka delar som inte är lika relevanta i förhållande till studiens 
syfte. Det finns vidare inga uppspaltade riktlinjer för att analysera kvalitativt material 
eftersom varje studie är unik och därför behöver analyseras utifrån sin egen struktur. 
Analysen blir på så vis beroende av forskaren och dess förmåga att ta sig an materialet, 
vilket kan ses som en nackdel med metoden. En styrka med kvalitativ forskningsanalys 
är att den ger utrymme för mänskliga insikter och erfarenheter, vilket kan bidra till en 
förståelse av världen. Fejes och Thornberg tar upp några olika punkter som innefattar 
de delar som en kvalitativ analys består av. Vidare poängteras att analyserna skiljer sig 
åt och har tyngdpunkt på olika delar. De beskriver hur forskaren behöver sortera i sitt 
material och försöka hitta en kärna, gärna genom att hitta formuleringar eller poänger. 
Vidare behöver forskaren kategorisera materialet för att återigen sortera och hitta en 
struktur. Efter det ska materialet förstås utifrån en gemensam berättelse och forskaren 
ska försöka se helheten i det som beskrivs. Slutligen görs en tolkning av materialet, 
vilket kräver att forskaren går på djupet i materialet och utifrån en given kontext göra en 
analys. Ett teoretiskt resonemang eftersträvas för att kunna beskriva eller förklara vad 
som händer i själva studien.  44

43 Bryman, Alan (2014) 
44 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys Stockholm: Liber (2015) 

20 



   I denna studie kategoriseras materialet utifrån de ämnen som är återkommande samt 
undersökningens syfte. Vidare görs en analys i förhållande till den forskning och den 
teori som tas upp i bakgrunden för att kunna skapa en bild av hur flickors uppfattning av 
betyg ser ut. Sedan analyseras hur flickors uppfattning av betyg går ihop med skolans 
jämställdhetsuppdrag samt ansvar för arbetsmiljö.  
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3.0 Resultat 

3.1 Prestationsångest, motivation och självbild 
 
3.1.1 Prestationsångest och bekräftelse 
I början av intervjuerna blir eleverna ombedda att fritt svara på vad de tänker på när jag 
säger ordet betyg och i samtliga intervjuer svarar någon eller några av eleverna ångest, 
betygsångest eller prestationsångest.  
 
När eleverna i intervju 3 sedan pratar om upplevelsen av att få betyg står orden 
bekräftelse och ångest hela tiden som varandras motsats. När jag frågar vad betygen 
bidrar med för eleverna svarar de:  
 

Ella: Bekräftelse. 
Daniella- Eller ångest. 
Cecilia- Det är liksom antingen eller. 

 
Men hur den bekräftelsen sedan känns beskrivs lite olika. Daniella menar att få ett A 
som hon önskar inte leder till några starkare positiva känslor utan mer en känsla av att 
kunna slappna av och andas ut. Ella däremot menar att ett A för henne leder till ett 
lyckorus och Cecilia menar att få ett A är nästan som det bästa som finns. De negativa 
känslorna som kommer när hon inte får det betyg som hon vill ha beskriver Daniella 
som att världen rasar samman och berättar sedan om hur denna ångest påverkar 
henne:  
 

Vi pratar om att betyg är värsta ångest, men egentligen tycker jag att vi måste ha 
betyg, men det blir dåligt som vi har det just nu, haha. Men som inatt satt jag och 
var gråtfärdig över matten och engelskan och allt var skit och jag kunde lika 
gärna gå och typ hoppa av gymnasiet, jag har ingen framtid sådär, det vill man ju 
inte att någon i trean ska känna, men ändå så vill, jag vill i alla fall ha betyg och 
jag tycker att betyg behövs, men om man tog bort all hets kring betygen så 
kanske det skulle. 

 
Frida och Gabriella beskriver båda hur ett betyg som är lägre än de förväntat sig kan 
förstöra ens dag, att de bara vill lägga sig ner och gråta av besvikelse. Frida säger 
såhär: 
 

Jamen får du ett, ja, jag vet inte vad som klassas som dåligt, men får du ett betyg 
som enligt dig själv är dåligt, men då ser du dig själv som dålig, du känner dig 
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misslyckad, du känner dig värdelös och liten, du känner att du inte, nej, att du 
inte uppnådde det du ville alltså.  

 
3.1.2. Motivation 
 
De flesta eleverna är överens om att betygen bidrar till motivation, att de är en slags 
morot för eleverna att lägga ner tid och energi på uppgifterna. Gabriella beskriver det 
inte bara som en motivation, utan att få betyg är målet och själva syftet med att gå i 
skolan: 
 

Det är väl därför som man är i skolan, för att få betygen, så att man kan få 
någonting ut av det, så att man inte slösar bort tre år och inte får några betyg. 
Eftersom det är lite frivilligt att göra det här, så måste det ju ändå vara en vits 
med det, att man ändå är här. Det visar ju betygen på, att du faktiskt har gått 
gymnasiet och fått slutbetyg.  

 
I intervju 1 beskriver de också att betygen fungerar som en slags motivation men det 
framkommer även att det finns saker som driver dem, utan att ha betyg. Exempelvis 
menar Daniella att hon gillar att läsa om politik och Ella menar att hon tycker att det är 
kul att spela piano även om hon inte är bra på det. Men betyget bidrar till att göra de 
uppgifter inom ämnen som inte egentligen intresserar dem och att lägga ner tid och 
energi på detta.  
 
3.1.2. Jämförelse och förväntningar 
 
Vidare beskriver samtliga elever att upplevelsen av betyg är beroende av vilket mål som 
personen själv har satt, vilket varierar mellan eleverna. Hur målen sätts beror sedan på 
vilken inställning personen har till skolan generellt, hur eleven förväntar sig prestera i 
olika ämnen och vilket klimat som råder runt omkring eleven. Vissa elever beskriver 
även hur glada och nöjda de kan bli för de lägre betygen när det har varit inom ett ämne 
som de behövt anstränga sig mer eller som de har svårt med. Samtidigt som ett högre 
betyg kan vara något som de mer tar för givet eller förväntar sig inom ett ämne som de 
har mer lätt för. Aina beskriver: 
 

Just när jag får betygen, jag blir mer lättad när det gäller de höga betygen, med 
höga mål, det är självklart att jag bli glad, men lättnaden tar över… De andra 
kurserna som jag har lägre mål för mig själv och där blir jag mer glad över mig 
själv och impad över att jag har lyckats. Att jag kan. För i de andra tar jag mer för 
givet att jag kommer att få det.  
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Dessa mål sätts delvis utifrån elevernas uppfattning om den egna förmågan i 
förhållande till ämnet men påverkas av de personer och det klimat som finns rutomkring 
en. Berit beskriver det så här: 
 

Det är ju inte alltid att man själv sätter ett högt mål, utan omgivningen, man 
kanske inte vill ha mer än ett c som betyg, men då är det med de här personerna 
som inte alltid är lika kunniga, det blir inte bara sitt eget mål utan det här klimaten 
av att man måste prestera bra. Och så blir man inte, åh, jag nådde mitt mål, jag 
uppnådde ett c, utan istället, åh, jag fick ett c, det är ju inte så bra.  

 
Ella beskriver det som en kombination av att bli motiverad av att umgås med människor 
runtomkring en som satsar på skolan samtidigt som det kan leda till en större press. 
Berit beskriver en liknande bild av hur eleverna stressar upp varandra och att jämföra 
sig med varandra bidrar till detta. Hon menar att hur eleverna pratar om betyg, skola 
och stress bidrar till en större press och stress hos eleverna: 
 

Sen så också, under skolåret så just det här med att man vill ha bra betyg och 
man stressar varandra, ja, nej, jag hinner inte träna nu, jag måste plugga till det 
här. Nej, jag kan inte träffa dig efter skolan, för att jag måste göra det här, det blir 
bara skola och ingen fritid.  

 
I klasser där eleverna jämför sig med varandra menar respondenterna att det skapas en 
ökad press att sätta högre mål och ha högre förväntningar på sig själva. Utan denna 
jämförelse eller press menar Ella att det skulle vara lättare att vara nöjd med sitt betyg. 
Detta är något som Aina bekräftar utifrån tidigare erfarenhet från andra skolor. Där 
upplevde varken hon eller hennes kompisar någon press för att nå högsta betyg och 
betyg var därför inte heller någon stor grej. När hon sedan började på den skola hon går 
på idag fanns det fler målinriktade elever med fokus på betyg, vilket kom att påverka 
hennes syn på betyg och prestation även om hon tidigare inte varit intresserad av det.  
 
Aina utvecklar dessa tankegångar och menar att det inte bara är personerna i ens 
direkta närhet utan att det även är samhället i sig som påverkar elevernas förväntningar 
på sig själva.  
 

Men det tror jag också är i skolan, men även allmänheten i stort som har skapat 
dessa kraven på en själv. För man vet ju att det krävs ju högre och högre betyg 
för att komma in på bättre, de populärare utbildningarna på högskolor, för ett mer 
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stabilt jobb så behöver man inte bara en gymnasieutbildning utan även bra 
betyg. Så det är ju samhället som har strukturerat dessa tankar för oss.  
 

Frida och Gabriella återkommer under hela intervjun till hur förväntningar varierar 
mellan olika personer och hur betyg upplevs är individuellt. Vidare beskriver de hur de 
hela tiden jämför sig med varandra samtidigt som de inte längre berättar vilka resultat 
de får för varandra, vilket skiljer sig från högstadiet då de visste mer om varandras 
betyg och resultat. Istället jämför de sig själva med en uppfattning som de har om 
andras betyg och resultat. Den grundas på idéer om hur en person som har höga betyg 
kan tänkas agera: om den personen är nöjd, om det är en person som är vältalig och tar 
för sig i klassrummet.  
 
3.1.3 Självbild 
 
När jämförelsen av betyg diskuteras funderar Ella om det har med själva jämförelsen att 
göra eller om det är ens egen självkänsla som ligger bakom den ångest som betygen 
kan skapa. Hon säger: 
 

Jag vet inte om man får ångest för att man känner att det är en tävling eller om 
det är för att man känner att man själv inte duger.  

 
När eleverna i intervju 1 diskuterar hur betygen påverkar bilden av sig själva beskriver 
de en polariserad bild av att vara dum eller smart, där bra betyg ger bra självförtroende 
och betyg som de anser är sämre skulle få dem att känna sig dumma. Att ha E i alla 
ämnen, vilket är godkänt skulle enligt Cecilia få henne att se sig själv som dum. 
Samtidigt menar alla elever i intervju 1 att de så gott som alltid tänker att de kunde ha 
gjort bättre ifrån sig. Cecilia säger: 
 

Som tjej, man fick ett A, men kan hela tiden bli bättre. Så sa jag själv så sent 
som igår ikväll på engelskan, mamma frågade, hur gick det då, jo, jag fick a, 
jaha, ja, då vart det någonting, sen sa jag, jag fick ett a, men jag kan ju alltid bli 
bättre. 

 
 
Under diskussionen i intervju 2 menar Berit att betyget blir som ett slags värde på en 
själv. Här för Berit ett resonemang om vad betygen egentligen har för betydelse och 
sedan hur betygsstressen bidrar till att eleven istället känner sig stämplad och dålig när 
den inte presterar som förväntat.  
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Den påverkar ganska starkt eftersom, den sätter ett värde på hur bra du 
presterar eller hur kapabel du är till att göra, betyget hänger ihop med din framtid 
på högskolan och arbete så påverkar den ganska mycket om man tänker så, 
men man behöver inte ha den värsta utbildningen och de bästa betygen för att 
nå sina drömmar och mål liksom. Bara man är engagerad och anstränger sig, så 
finns det många sätt att nå sina drömmar och mål, men man får det inte berättat 
för sig och man tänker inte på det, det är bara en massa betygshets. Jag tror att 
det är många som upplever betygsstress och stress för högskolan efter 
gymnasiet. Jag tror att man, jag måste prestera bra, åh, vad jag presterade 
dåligt, jag är dålig, det är en slags stämpel på mig, att såhär bra är du.  

 
Även här poängterar de flesta eleverna att hur betygen påverkar självbilden beror på 
eleven och är en individuell upplevelse som också kopplas till förväntningar. För vissa 
personer påverkas självbilden negativt medan andra inte gör det. Aina beskriver det 
såhär: 
 

De tankarna kommer ju beroende på vilka mål man satt på sig själv. Om man 
satt ett A, då är det ju klart att man blir besviken om man får ett b. Medans en 
annan som kanske satt ett c som ett mål tycker att någon blir besviken när någon 
får ett b. det vet jag ju själv att man blir besviken om man får ett lägre betyg än 
vad man själv hade haft som mål. Då blir man ju besviken och bitter ett tag, tills 
man liksom vänder på det och ser hur man kan utvecklas till nästa arbete liksom. 
Men det är självklart att, men jag känner ju att det påverkar ju ens egen bild och 
man blir ju besviken på sig själv att man inte lyckades. Och att det tar ju på en, 
det gör det ju, speciellt om man har höga mål och liksom, mål som man måste 
arbeta lite mer för.  

 
Cecilia och Daniella diskuterar hur en besvikelse från ett resultat på ett prov kommer att 
påverka hur det går på nästa prov, en känsla av att det kommer att gå åt helvete 
uppstår. Även Frida och Gabriella diskuterar hur ett betyg som de är missnöjda med 
kommer att påverka deras motivation och insats under kommande tid negativt. De 
tappar lusten och tron på sig själva, framförallt inom det ämnet men det kan även spilla 
över på andra ämnen. Gabriella säger att hon sjunker och det tar en jättebit av en när 
man blir besviken och här beskriver hon hur det påverkar hennes motivation efter en 
sådan besvikelse. 
 

 Jag tror också att det blir ju stressigt om du har mycket att göra och så har du ett 
ämne som känns tungt eller ett ämne som känns jättebra och du ba tänker det 
här kommer att gå jättebra också går det inte jättebra eller att, jag hoppas 
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verkligen att det här går bra nu, så har det inte gått bra, så då kanske man tappar 
allt istället, allting kommer efter och man tappar, man mår, man har ingen lust 
längre… Jag tror också att det har att göra med att man känner sig dålig. Kan jag 
inte det här, varför skulle jag kunna alla andra ämnen då? Varför är jag inte bäst 
på allt? Det är liksom oftast tänker jag att vi människor fungerar ju lite så, när 
man börjar på en sport exempel, då vill man ju vara bäst på en gång, man vill ju 
kunna allting på en gång, man vill ju inte komma som ny och inte kunna 
någonting och så, fast egentligen så är det ju det som allting handlar om 
egentligen. Jag kan verkligen tro att det kan trycka ner en. Om man får ett dåligt 
betyg då man har mycket på gång och det betyget gör att man dras ner i allting 
annat och kanske känner att det inte riktigt är kul att jobba just nu, det är inte 
riktigt kul att göra den här uppgiften för att det där betyget betydde så mycket för 
mig att jag skulle få bra betyg på eller bli godkänd eller vad det nu var, drog ner 
en, det är ju med i tankarna hela tiden. Typ.  
 

I intervju 1 diskuterar Ella, Daniella och Cecilia hur ett betyg som man anser är dåligt 
även påverkar ens bild av sin egen förmåga inom just det ämnet. Om de skulle få sämre 
betyg i exempelvis idrott så ser eleven sig inte som en person som håller på med idrott. 
Om eleven är bättre på samhällsvetenskapliga ämnen än naturvetenskapliga menar de 
att de kanske ser sig själva som en åsiktsmänniska mer än en kunskapsmänniska. 
Vidare är även den bild skapad utifrån individuella förväntningar och idéer om vad som 
är bra och jämförelse med andra elever, vilket framgår i det här samtalet mellan 
Daniella och Ella.  
 

Daniella- Men det är ju inte så att jag, som har dåligt mattebetyg, tänker att jag är 
bra på matte. 
Ella- Men jag har bara D på matte. 
Daniella- Jag med. 
Ella- Men jag tänker att jag är bra på matte ändå. 
Daniella- Jaha, jag tänker att jag är dålig, alla i min förra klass var asbra. Ba: 
“Jag fick A på matteprovet” medans jag ba var glad om jag fick ett E. 

3.1.4 Hälsa 
 
Under intervju 1 beskriver eleverna en bild som cirkulerat i sociala medier som visar på 
hur de behöver prioritera. Den består av en triangel där det i var sitt hörn står socialt liv, 
sömn och bra betyg. I den triangeln går det bara välja två av dessa saker och eleverna 
skrattar och påpekar hur väl det stämmer och återkommer senare i intervjun till denna 
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triangel som ett exempel och en bra beskrivning av hur deras liv ser ut. Här diskuterar 
de hur de själva väljer utifrån den triangeln: 
 

Ella- För mig är det typ sömnen som går bort. 
Daniella- Ja, men det blir ju det. Man prioriterar att ligga och snapchatta med 
någon kompis kl. 01.00 på natten, istället för att sova, för att man inte har pratat 
med den personen. 
Ella- För att man har pluggat. 
Daniella- Eller hur. 
Ella- Eller när man sitter med uppsatsen fram till två på natten, då har man ju inte 
haft någon kontakt med omvärlden, dörren är stängd, mamma och syster får vara 
utanför och jag gör mitt, kanske går ut och hämtar vatten ibland eller något sånt 
där. Det är den enda sociala grejen man gör på hela dagen, ungefär.  

 
Även under intervju 2 diskuteras vilka konsekvenser som betygsfokuset får för hälsan. 
Aina menar att det inte finns tid till så mycket annat än plugg på fritiden. Hon menar att 
det går att hitta tid för annat, men att det kräver att man prioriterar lite annat än skolan. 
Exempelvis menar hon att träning kan vara sådant som det inte finns tid för och att det 
finns de som inte pallar detta tryck. Några av eleverna beskriver att det finns elever som 
har gått in i väggen av stressen som finns, men utan att prata om i hur stor utsträckning 
det sker eller att ge konkreta exempel. 
 

3.2 Normer  
 
3.2.1 Ideal 
 
I intervju 3 beskrivs att normen idag för tjejer handlar om att vara bra på alla områden 
och att de upplever att det tidigare räckte att vara bra inom ett område. Eleverna 
förväntas inte endast prestera i skolan, utan även socialt och på fritiden. Daniella 
beskriver det såhär: 
 

Sen kan man tänka, typ stereotypiskt, vilket är ganska såhär fult tänkande,  men 
de som, det har inte vart såhär i alla tider, parentes, De som är värsta populära, 
as-queen B:s, de kanske inte oftast är de smartaste, för att de har ett brett socialt 
liv, medan idag strävar vi efter att få allting. Sen typ de som har ett mindre socialt 
liv har bättre betyg, men så är det inte. 

 
Under intervju 3 med Gabriella och Frida framkommer en tydlig idé om hur en person 
med höga betyg är samtidigt som det är tydligt att det är önskvärt att vara den 
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personen. Det är någon som eleverna ser upp till och önskar att de var lika duktig som. 
Att det handlar om normer och föreställningar är något som eleverna reflekterar över: 
 
Frida - Så, många gånger har man en aning kring vad en person har för betyg utifrån 
vad den är för person, sen var det ju också lite som jag sa en person som man tror sig 
ha höga betyg ofta är ambitiös oftast är en person som oftast talar, ställer frågor, eh, är 
öppen  för diskussion, som är väldigt framåt. 
Gabriella- det är väl också en bild man har. Att den som är bra på allt, eller att den som 
är framåt, vågar prata är den person som är bra på allt.  
Frida- Det kanske också är en norm, det vet man inte heller, den som vågar prata, ställa 
frågor och så, den kanske inte alls har höga betyg, den kanske bara är så som person, 
den kanske vågar ställa frågor och prata, det vet man ju inte heller.  
 
3.2.2 Olika kulturer på skolor 
 
När diskussionen handlar om normer i intervju 1 berättar de om sina upplevelser från 
tidigare klasser på högstadiet där en stereotyp bild av hur killar och tjejer förväntas vara 
målas upp. Killarna skulle vara stökiga och som tjejer hade de inget utrymme att vara 
annat än lydiga och snälla.  
 

Cecilia- Men så var det i min klass också, killarna kunde sitta och gapa och 
skrika, jag och min kompis L kunde på onsdagar, på eftermiddagen fick vi 
skrattattacker, varje vecka, nästan inplanerat,  och alltså, vi kunde nästan bli 
utskickade för att vi skrattade lite medan killarna kunde liksom välta upp och ner 
på ett bord. 
Daniella- Det förväntas att tjejerna ska sitta ner och jobba och göra det de ska, 
vara ett gott exempel för de bråkiga  pojkarna. 
Ella- Ni behöver inte sjunka ner till deras nivå utan var ett gott exempel istället. 

 
De menar att lärarna är med och skapar skillnader mellan killar och tjejer. Daniella 
beskriver ett exempel där hennes lärare i slutet av högstadiet belyste hur duktiga 
tjejerna var som grupp och hur det hade gått knackigare för killarna om grupp. Detta 
genom att göra två grafer på tavlan och påvisa dessa skillnader, vilket var något som 
killarna också skämtade om. Hon beskriver även en förväntan som finns på tjejer från 
lärare, att anstränga sig och att prestera i skolan: 
 

Vi hade en lektion på tekniken och vi hade en som alltid hade A i alla ämnen, 
Anna, Vi skulle skriva en rapport, som den på naturkunskapen, en sån, då fick 
hon, hon fick inte a på den och då sa läraren att det här hade jag ju inte förväntat 
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mig av dig. Bara att man ens säger så, alla kan väl ha dåliga dagar, göra mindre, 
det var väl ändå bra, jag vet inte vad hon fick för betyg. 

 
Vidare upplever eleverna i intervju 1 att i deras klass nu, där det endast går tjejer 
märker de mindre av de stereotypa normerna som de gjorde då. De beskriver alla att 
det är en väldig lättnad att vara i sin nuvarande klass där dessa normer inte är lika 
strikta. 
 

Nu känns det som en helt annan grej för att det är bara tjejer, det blir ju en annan 
grej, man har ju inte de här kraven på sig att man ska sitta där och vara lite snäll. 

 
Även Aina och Beatrice går i en klass med bara tjejer och de beskriver en liknande 
upplevelse. Beatrice berättar om sin högstadietid där det varit tydliga normer för killar 
och tjejer, där killarna skulle vara stökiga och tjejerna duktiga. Men på denna skola 
upplever de inte samma normer, vilket Aina menar kan vara eftersom de inte har några 
killar i klassen. Samtidigt upplever de på skolan att det är okej för killar att ta för sig och 
vara duktiga på ett annat sätt än tidigare. Frida och Gabriella beskriver också den här 
skillnaden mellan högstadiet och gymnasiet, där de även de menar att det inte är lika 
tydliga normer utifrån kön. Detta menar Frida kan bero på att det är just valfritt med 
gymnasiet och de som inte är intresserade av att plugga eller glänsa väljer andra linjer 
än just studieförberedande. Gabriella påpekar att vi blir påverkade av de personer som 
är runt om oss och att det därför kan skilja sig från skola till skola: 
 

Sen tror jag att det där beror på vart man bor också. Och vems umgänge, eller 
vilket umgänge man har. Jag vet att, jag bytte skola från 6:an, så i 7:an gick jag 
inte med de jag gick med förut, de jag hade kvar på den skolan som jag skulle 
gått på har ju en helt annan uppväxt, om man kan säga uppväxt genom 
högstadiet, vet inte, än vad jag har, för på min skola kunde faktiskt killarna glänsa 
lite mer än vad de gjort när vi var yngre och det var mer så än den andra skolan 
gjort. det beror på umgänge och hur den situationen ser ut. Säkert i större 
städerna där, eller som t.ex. privatskola, där det bara går liksom, rika 
stockholmare... där alla ska vara duktiga och så, medans en skola kanske på 
landet, där kanske det inte är samma visioner, eller krav på eleverna. Där är det 
också att det verkligen spelar roll på hur synen på tjejer är. 

 
Samtliga elever beskriver hur de har upplevt skillnader i kulturer och normer kring hur 
de som flickor förväntas vara eller prestera inom skolan. De beskriver skillnaden mellan 
högstadiet till gymnasiet eller mellan olika skolor som de gått på.  
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3.2.3 Möjligheter till förändring 
 
I intervju tre menar Frida och Gabriella att de skulle vilja ta bort den press och 
jämförelse som finns kring betyg, samtidigt som de diskuterar att inte är betygen i sig 
som skapar detta. Istället är det samhället och normer som bidrar till pressen, vilket de 
menar även ligger utanför skolan. Därför ställer de sig tveksamma till att skolan skulle 
kunna göra något åt det. Frida säger så här: 
 

Ett önskat läge skulle väl vara att vi inte hade den här pressen, inte samma, att, 
ett önskat läge skulle vara att en elev inte känner sig misslyckad för att den får 
ett C bara för att den hade önskat sig ett a. Jag vet inte heller hur man skulle nå 
det önskade läget…. Du vill ju känna dig duktig och det spelar ju ingen roll om 
det handlar om MVG, VG, G eller e-a-nivån. Du vill ju känna dig duktig, du vill 
prestera och du vill ju ha den här bekräftelsen.  

 
Daniella och Ella i intervju 1 menar tvärtom, att det är något som är fel på 
betygssystemet och beskriver den nuvarande situationen som att den är skev och att 
något är allvarligt fel. 
 
Aina tycker inte att problemet ligger på utbildningen hon går, utan att högstadiet ska 
förbereda eleverna mer inför de krav som kommer på gymnasiet. Samtidigt beskriver 
hon under intervjun en skillnad i klimat på de olika skolor som hon gått på och där den 
skolan som hon gick på tidigare förberedde henne bra för gymnasiet. På den skolan var 
det ett klimat där eleverna inte jämförde sig och där det inte var så mycket betygshets. 
Beatrice menar sedan att skolan borde satsa på klimatet och skapa en trygg miljö för 
eleverna bland annat genom att använda sig av arbetsmetoder som uppmanar till 
samtal och samarbete istället för debatter och tävlan.  
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4 Diskussion 

4.1 Betygets påverkan på elevers självkänsla och självförtroende 
Något som alla elever återkommer till under intervjuerna är stress, prestationsångest 
och dålig självkänsla. De menar samtidigt att det är individuellt och att det skiljer sig åt 
om elever bryr sig om betyg. Samtidigt beskriver alla utom en elev att de får ångest, 
känner sig dumma, värdelösa, hela dagen blir förstörd, att de känner sig misslyckade 
och små när de får ett betyg som är lägre än de förväntat sig. Det behöver inte innebära 
att ett elev blir underkänd utan kan vara att en elev får ett B istället för ett A så känner 
den sig helt värdelös. Detta bekräftar de slutsatser som Jönsson gör utifrån sin 
forskning. Han menar att betygen påverkar elevens självkänsla och betyget uppfattas 
som en bedömning av den egna personen  Eleverna ger en polariserad bild av hur 45

betyget påverkar självkänslan, där bekräftelse och ångest står i motsättning till 
varandra. Hur bekräftelsen upplevs beskrivs är lite olika, där vissa känner ett enormt 
lyckorus och där andra känner mer av en lättnad, att kunna andas ut. Det framkommer 
få beskrivningar av ett mer neutralt mellanläge, där de känner sig varken duktiga eller 
dåliga. Fallet från ett betyg till ett annat blir därför högt och ett litet fel kan få eleverna att 
känna sig värdelösa. Enligt Vlachos forskning är det idag svårare för eleverna att uppnå 
ett visst betyg. Detta eftersom elever behöver ha alla förmågor uppfyllda på en nivå för 
att få det betyget. Exempelvis behöver en elev som siktar på ett C uppfylla alla kriterier 
på en C-nivå och misstag som leder till att ett kriterium ligger lägre kommer därför 
sänka den elevens betyg till ett lägre betyg.  Anna Ekström menar dock att eleverna 46

ska få möjlighet att visa dessa förmågor inom flera moment och att ett misstag därför 
inte ska sänka elevernas betyg.  Några elever tar upp själva betygssystemet och hur 47

det fungerar idag, där de menar att det är något skevt i hur det ser ut med systemet 
idag, samtidigt som det inte är själva anledningen till stressen. Utifrån den polariserade 
bild som eleverna har kring sin egen insats, där de antingen är bra eller dåliga och 
minsta misstag kan göra dem besvikna bekräftas enligt mig av uppbyggnaden av 
dagens betygssystem. Ett eller två misstag kan i realiteten hindra eleverna från att 
uppnå det betyg som de vill ha och får därför större konsekvenser än att de är 
missnöjda med själva uppgiften. Detta i sig skapar en stress, då det är viktigt hur 
eleverna presterar på varje uppgift för att nå sina mål. Huruvida de nya direktiven, där 
betygen D och B kommer bedömas på ett annat sätt, kommer att påverka detta är i 
nuläget svårt att avgöra. 

45 Jönsson, Anders (2011) 
46 Vlachos, Jonas (2014) 
47 Ekström, Anna (2015) 
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  Eleverna berättar också hur de kan tappa motivationen en tid framöver av att få ett 
betyg som de blir besvikna av. Några beskriver hur kan vara direkt kopplat till det ämne 
som de får betyget i. De börjar identifiera sig med en person som inte är bra inom 
ämnet, om de inte för ett bra betyg i idrott så känner de att de inte är en 
idrottsmänniska. Mitzwit säger att betyget idag står i vägen för själva lärandet. Han 
menar att om eleverna inte få det betyg som de vill ha så tappar de självförtroendet,  48

vilket stämmer överens med det som eleverna berättar. När eleverna börjar identifiera 
sig som en person som inte är bra på själva ämnet p.g.a. att de är missnöjda med ett 
betyg beskriver de hur de tappar självförtroendet inom det området.  
 
4.2 Individuell upplevelse och genusstrukturer 
Siri Reuterstrand beskriver hur idealbilden som finns för flickor som grupp leder till att 
flickor känner sig pressade till att uppnå vissa betyg och en konsekvens av detta är att 
flickor blir stressade och får ett försämrat mående.  Vidare menar Jennie C. Ahrén att 49

det är en komplex situation som påverkar huruvida en elev blir påverkad av skolan, 
stress och betyg där även faktorer utifrån skolan spelar in.  Detta stämmer överens 50

med den beskrivning som eleverna ger, att det är väldigt olika hur eleverna lägger vikt 
vid betyg och tar åt sig av bedömningen. Vidare menar Ahrén att negativa omdömen 
kommer att påverka självbilden negativt samtidigt som goda resultat ger något slags 
skydd mot psykisk ohälsa. Pojkar som grupp och flickor som grupp hanterar sedan 
bedömning något olika, där flickors självbild i större utsträckning påverkas negativt 
samtidigt som pojkar i större utsträckning “skakar av sig” den. Flickor känner sig även 
mer stressade över skolarbeten och den psykiska ohälsan samt självmordsförsöken har 
ökat bland ungdomar, framförallt bland flickor.  Både elevernas beskrivning och 51

forskningen visar således att det finns en spridning bland eleverna hur deras självkänsla 
påverkas av förväntningar och betyg samtidigt som det finns normer som påverkar 
flickornas upplevelse av betyg negativt. Övervägande är att flickor som grupp påverkas 
negativt av den press som uppstår för flickor i skolan i förhållande till betyg.  
   Eleverna beskriver hur omgivningen påverkar deras upplevelse både av hur de ska 
prestera men även av hur stressigt det är. Att jämföra sig med andra verkar vara en 
viktig faktor i de mål som eleverna sätter för sig själva. Även om de har ett mål för sig 
själva, men omgivningen signalerar att det inte är ett bra betyg blir de ändå missnöjda. 
Några respondenter beskriver skillnaden mellan att veta andra elevers resultat och 
jämföra sig, där de menar att de fortfarande jämför sig även om de i mindre utsträckning 
vet andras betyg. Nu utgår de istället från vad andra elever signalerar vilket ger ett 

48 Mitwit, Larissa (2011) 
49 Reuterstrand, Siri  
50 SOU: 2010: 80 
51 SOU: 2010: 80 
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större utrymme för tolkningar av vad andra får för betyg. Hirdman menar att normen för 
flickor lär vi oss delvis genom socialisationen i samhället. Tillsammans hjälps vi åt att 
skapa den bild av hur en flicka förväntas och ska vara.  När respondenterna jämför sig 52

med varandra bidrar detta till normen om att flickor i skolan ska vara högpresterande. 
Att en elev kan vara nöjd över ett betyg men sedan bli missnöjd när den jämför sig med 
andra är ett exempel på hur eleverna påverkas av varandra och hur normen därför 
reproduceras i sammanhanget. En av eleverna har gått på olika skolor och jämför de 
olika kulturer som hon upplevt inom de olika klasserna. När hon gick i skolan där fokus 
inte låg på betyg var det inte något som hon själv brydde sig om. På den nuvarande 
skolan där klasskamrater har ett större fokus på betyg och prestation menar hon att 
hennes bild av sin egen prestation förändras, där betygen har blivit allt viktigare. Detta 
visar också på hur eleverna påverkas av den socialisation som finns runt omkring dem, 
när normerna ändras kan även elevens uppfattning av sig själv ändras.  
   Samtliga respondenter ger en klar bild av hur normen för en tjej i dagens samhälle 
ska vara. Att prestera i skolan menar alla är en viktig del i att vara tjej idag och där 
några av dem även menar att det är viktigt att prestera inom flera andra områden i livet. 
En del i genussystemet menar Hirdman är just de tankefigurer som finns kring vad en 
kvinna ska vara och bete sig. Ett ideal som tjejer ska förhålla sig till och efterleva. Hon 
poängterar också att gränsöverskridande beteenden kan få negativa konsekvenser 
såsom utfrysning.  Att eleverna är mån om att följa dessa normer skulle därför inte vara 53

något konstigt, tvärtom rationellt.  
   Några elever beskriver hur killar och tjejer behandlas olika i klasser som de gått i och 
att lärare förstärker bilden av att tjejer ska vara duktiga och att killar är de som är 
stökiga. På den skola där de går nu upplever de en skillnad i normer kring kön, där två 
av de grupper som intervjuas går i klasser med endast tjejer och menar att detta kan 
påverka. Idealet för tjejer blir mindre snävt i en klass för endast tjejer menar de och att 
det nu finns flera olika roller som tjejer kan ha. En elev resonerar kring hur olika kulturer 
både finns på olika skolor, olika klasser men att det också skiljer sig mellan exempelvis 
stad och landsbygd. Genussystemet är ett slags kontrakt som osynlig eller synligt knyts 
mellan oss. Det menar Hirdman ser olika ut utifrån vilken kontext som vi befinner oss i.  54

Att eleverna beskriver en skillnad mellan olika skolor bekräftas av teorin, eftersom 
normer skiljer sig mellan olika platser. Flera beskriver hur de tidigare upplevt en större 
skillnad där lärare tydligt gjort skillnad mellan killar och tjejer, samtidigt som utifrån 
nuvarande skola ändå har en klar bild av vad det innebär att vara tjej. Båda bilderna 
visar på hur de socialiseras, men olika tydligt. Det är svårt att dra några vidare 
slutsatser eftersom respondenterna gått på olika skolor och inte ger några ingående 

52 Hirdman, Yvonne (1988) 
53 Ibid. 
54 Ibid 
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förklaringar. Det som framgår i deras beskrivningar är dock att de upplever en skillnad 
och att det innefattar normer för hur tjejer ska vara inom skolan.  
   Många av eleverna poängterar att det är individuellt hur elever upplever betyg och hur 
de påverkar en, där de också ger exempel på hur betyg kan sporra och peppa vissa 
personer. När de spontant berättar om betyg är ger det en beskrivning av den ångest 
och bekräftelse och i det stora hela är det där fokus ligger. De beskriver även strukturer 
med kompisar, grupper och ideal som påverkar oss. Några av respondenterna 
diskuterar detta och tar själva upp att det är svårt att avgöra vad som handlar om individ 
och vad som är yttre påverkan. Reuterstrand beskriver hur elevers svårigheter i skolan 
behandlas olika beroende på om de är killar eller tjejer. När det är en kille som upplever 
svårigheter tolkas det som att det är miljön som bör förbättras samtidigt som flickors 
problem anses ligga hos individen och hennes mående. Det är sedan hennes eget 
ansvar att själv ta ansvar för att förbättra sitt eget mående.  Utifrån Yvonne Hirdman 55

kan detta förklaras genom att flickor och pojkar tilldelas olika egenskaper, där flickor i 
detta fall förklaras ha problem med sitt eget mående samtidigt som pojkar inte gör det. 
Däremot förklaras killars problem ligga i miljön och flickors problem i individen. Detta 
kan tolkas som att flickors upplevelse av betyg och mående i förhållande till det kan 
vara något som i sig skapats av och är en del i själva strukturen.  
   Diskussionen om hur vi agerar utifrån att vi är individer eller hur strukturer påverkar 
oss är återkommande inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Denna uppsats har 
inte för avsikt att besvara den frågan, utan fokuserar på strukturer. I uppsatsen 
framkommer att både forskningen och respondenterna menar att miljön är en faktor 
som påverkar tjejernas mående och detta utifrån deras uppfattning av betyg. Med det 
sagt anses det inte vara den enda faktorn.  
 
4.3 Hälsa 
Att stress, ångest och låg självkänsla är en konsekvens av betygshetsen är något som 
framgår under hela intervjun. Sedan påverkar det även viktiga delar för en god hälsa, 
såsom sömn, socialt umgänge och träning. Schraml skriver i sin forskning om hur 
stressen har ökat bland unga de senaste åren. Konsekvenserna som det leder till är 
både kortsiktiga och långsiktiga, där försämrade studieresultat, sömproblem, låg 
självkänsla och utmattning är några av dem.   56

   Reuterstrand och Schralm menar båda att det fokus som finns på betyg för flickor idag 
försämrar deras mående och bidrar till stress.  C. Ahrén anser att skolarbete stressar 57

flickor i större utsträckning än pojkar och att ohälsa samt självmordsförsök har ökat hos 
ungdomar och då framförallt hos tjejer som grupp. Vidare skriver hon att negativa 

55 Reuterstrand, Siri 
56 Ibid 
57 Ibid 

35 



omdömen också påverkar tjejers självkänsla negativt samtidigt som det motsatta, 
positiva omdömen, ger ett slags skydd mot psykisk ohälsa.  58

 
4.4 Skolans ansvar 
Då skolan lyder under arbetsmiljölagen innebär det att huvudmannen för skolan är 
ansvarig för eleverna arbetsmiljö, såväl den fysiska som psykosociala. Det innebär att 
eleverna inte ska vara alltför stressade och att arbetsbelastningen ska vara hanterbar.  59

Genomgående i intervjuerna beskriver eleverna hur den betygshets som finns på skolan 
skapar en stress hos eleverna, vilket både påverkar självkänslan men även ger fysiska 
konsekvenser. Reuterstrand beskriver hur elevers svårigheter i skolan behandlas olika 
beroende på om de är killar eller tjejer. När det är en kille som upplever svårigheter 
tolkas det som att det är miljön som bör förbättras samtidigt som flickors problem anses 
ligga hos individen och hennes mående. Det är sedan hennes eget ansvar att själv ta 
ansvar för att förbättra sitt eget mående.  Ahrén beskriver vidare hur flickor påverkas 60

mer negativt av bedömning än pojkar eftersom de hanterar den olika, där den 
psykosociala miljön och stressen ökat bland yngre tjejer.  Återkommande i såväl 61

forskning  som respondenternas berättelse beskrivs hur normer och förväntningar på 62

flickors prestation ligger till grund för deras upplevelse av att bedömningen är ett betyg 
på själva individen, vilket gör att flickor blir stressade samt får en lägre självkänsla. Det 
är därför rimligt att anta att strukturer som finns kring normer och kulturer på skolor 
bidrar till tjejernas stress och mående, vilken skolans huvudman är ansvarig för. 
   Att flickor blir stressade och mår sämre än pojkar kan ses som ett arbetsmiljöproblem 
men det är även en fråga om jämställdhet. I läroplanen för gymnasiet står det att skolan 
ska arbeta för flickor och pojkars lika rättigheter och möjligheter.  Det är rimligt att anta 63

att då tjejer i större utsträckning än pojkar är stressade och mår dåligt i skolan leder det 
också till att tjejer får sämre möjligheter. Då forskningen visar att flickor trots stressen 
och ett sämre mående presterar bättre än pojkarna i skolarbetet  ger det inte dem 64

sämre förutsättningar i prestation, men lika möjligheter kan tolkas innefatta andra delar 
än det. Skolans uppdrag handlar delvis om att förbereda eleverna inför samhället och 
det liv som kommer efter skolan  och där ett sämre mående och en lägre självkänsla 65

rimligen kan ge flickor sämre förutsättningar på sikt.  

58 SOU: 2010: 80 
59 Arbetsmiljöverket (2015) 
60 Reuterstrand, Siri 
61 SOU: 2010: 80 
62 Reuterstrand, Siri, Wernersson, Inga (2010) 
63 Skolverket (2011) 
64 Framtidskommissionen (2012) 
65 Skolverket (2011) 
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   Delegationen för jämställdhet i skolan skriver att skolan är skyldig att arbeta med 
jämställdhet och att det måste göras utifrån vetenskaplig kunskap inom området. Att se 
till strukturerna är nödvändigt för att arbetet inte ska bli kontraproduktivt och istället 
förstärka de föreställningar som finns. När skolan misslyckas med detta beror det delvis 
på att lärare utgår från en individanpassning i sitt arbete vilket i sin tur leder till att fokus 
på strukturer försvinner. Vidare beskriver delegationen att när det kommer till 
jämställdhetsarbetet är det vanligt att skolan håller i projekt som går ut på att stärka 
flickors självkänsla och självförtroende. Detta i sin tur bekräftar idén om att problemet 
ligger i individen och att den ska få verktyg för att hjälpa sig själv istället för att arbeta för 
att förhindra den miljö som bidrar till problemet.  Vidare ska skolans arbete utgå från en 66

vetenskaplig grund  och Hedlin menar att för att bedriva ett jämställdhetsarbete 67

behöver personalen ha kunskap om genus för att det ska ge effekt. Om inte ger 
jämställdhetsarbetet en motsatt effekt och försämrar därför jämställdheten på skolan.   68

   Frågan om de normer som finns för tjejer i skolan och hur de påverkar tjejernas 
självkänsla och mående är ett arbetsmiljöproblem och en fråga som rör skolans 
jämställdhetsarbete. Det är därför högst aktuellt att skolan tar sitt ansvar och arbetar 
med att motverka att tjejerna mår så dåligt som de gör och att denna situation 
fortfarande blir värre. För att göra det räcker det inte med att ha projekt med jämna 
mellanrum för att stärka tjejers självkänsla, utan skolan behöver se över den struktur 
som finns och som är medskapare till problemet. Mycket visar på att skolans personal 
behöver utbildas inom genus och att gemensamma strategier och åtgärder måste till på 
skolnivå och inte är något som varje enskild lärare ska fundera ut själv. Eftersom det 
ska finns en vetenskaplig grund för detta kan utveckling av strategier för hur skolor ska 
arbeta med denna fråga vara ett föremål för vidare forskning. Utifrån det skulle även 
Skolverket kunna bidra med riktlinjer för att hjälpa skolorna i detta arbete.  

4.5 Slutsatser 
Utifrån uppsatsens studie samt forskning dras slutsatsen att det finns ett strukturellt 
problem som leder till att tjejer på gymnasiet mår dåligt. Detta visar sig genom dålig 
självkänsla, stress och prestationsångest. Problemet bör inte ses som ett 
individproblem och därför behövs åtgärder göras på en strukturell nivå vilket skolan är 
ansvarig för. Detta både utifrån ett arbetsmiljöansvar men även kopplat till det 
jämställdhetsarbete som de ska bedriva. Ansvaret ligger på huvudmannanivå men även 
rektorer, lärare och elever bär ett visst ansvar.  Åtgärderna bör även ha sin grund i 
forskning, med fördel genusforskning då problemet till stor del ligger i genusstrukturer. 
Arbetet bör bedrivas på skolnivå eller utifrån riktlinjer på nationell nivå då forskning visar 

66 SOU 2009: 64 
67 Skolverket (2011) 
68 Hedlin, Maria (2010) 
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att den enskilde läraren i stort har allför liten kunskap för att kunna bedriva ett 
framgångsrikt jämställdhetsarbete. 
 

4.6 Begränsningar 
Uppsatsens begränsningar ligger till störst del i undersökningens storlek, där 
avgränsningen gjorts till en fallstudie. Den har gjorts på det samhällsvetenskapliga 
programmet på en skola. Det kan innebära att eleverna kommer från samma 
socioekonomiska bakgrund och på så vis representerar flickor inom samma klasskikt i 
samhället. Normer och upplevelser skulle på så vis kunna skilja sig om undersökningen 
gjorts på ett annat program, på annan skola eller i en annan stad. Då respondenternas 
svar korrelerar med forskningen finns det till trots anledningar att tro att deras berättelse 
är relevanta i analysen.  
 

4.7 Vidare forskning 
I vidare forskning vore det som tidigare nämnt intressant att undersöka mer konkret 
vilka lösningar och metoder som bör användas för att bidra till ett bättre mående för 
flickorna. Studien skulle även kunna fokusera på respondenter med representation från 
andra områden där lärare, elevhälsa, föräldrar exempelvis skulle kunna intervjuas. 
Detta för att skapa en bredare bild av situationen där elevernas berättelser kompletteras 
med de människor som finns omkring dem. Då denna undersökning är liten skulle det 
även vara intressant att se en betydligt större studie där fler faktorer är med såsom 
exempelvis klass, etnicitet, stad/landsbygd, samt att undersöka hur dessa samverkar 
utifrån strukturer och makt.  
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