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Abstract 

 The purpose of the study was to investigate the relationship 

between the mental health of young people in Sweden and the introduction of 

the new grade system. Through qualitative methods and semistructured 

interviews, people with experience in the grading systems have been given 

the opportunity to share their experiences and thoughts. The theories that 

have been taught, sometimes show that there are several factors that affect 

the increasing stress of young people, as well as studies showing that school 

is a major contributing factor in stress. The interviews that have been 

conducted, have been carefully transcribed and coded to maintain the validity 

and confidentiality of the study. The study has never been aimed at 

generalizing the data. The data has been analyzed based on previous research 

as a background and divided into categories for easier overview of the 

results. Burnard’s (1991) 14 steps for a qualitative analysis have been used 

for support and assistance with the implementation of the analysis of the 

results. The result has, in turn, shown that the grade system alone is not a 

contributing factor to increased psychological ill health. In the result, factors 

such as stress and grade systems were identified as two primary categories. 

The result can not be generalized because the individuals who study the 

gymnasium have all different experiences and feelings about both the stress 

and their school situation. 

Keywords/Nyckelord: Stress, adolescents, social science, LPF 94, LGY 11 

and grade systems/ Stress, ungdomar, samhällskunskap, LPF 94, LGY 11 

och betygssystem.  
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Förord 

 

 Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla deltagare som bidragit 

med fakta och erfarenheter från skolan och betygssystemen. Utan Er hade 

studien inte varit möjlig. Jag skulle även vilja tacka handledare för all hjälp 

på vägen! Tack! 
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1 Inledning 

 

Den 28 mars 2018 rapporterar Tv4 Nyheterna i en sändning 

(Nyhetssändning, Tv4) om en ökad kritik mot det nya betygssystemet från 

2011, främst i gymnasiet. Kritik från såväl lärare som elever, eftersom de 

menar att eleverna utsätts och känner ökad stress. I en intervju, i samma 

nyhetssändning, menar tjejen att man som elev inte har råd att ha en 

formsvacka, eftersom man då, enligt henne, inte kan få högsta betyg. Hon 

menar även att hon har fått ge upp högre betyg i hopp om att istället kunna 

må psykiskt bra under sin gymnasietid. Tv4 Nyheterna menar även att kraven 

för betygen har höjts, eftersom att det inte endast räcker med faktakunskaper 

utan att kunskapskraven även lägger fokus på begrepp som analys, 

utvärdering och jämförelse. De menar även att det finns krav på att 

betygssystemet ska göras om ytterligare en gång (Nyhetssändning, Tv4). 

Antalet anmälningar om ungdomars psykiska ohälsa har ökat i samband med 

det nya betygssystemets inträde. Finns det någon bakomliggande faktor eller 

kan det vara det nya betygssystemet och samhället som motverkar skolans 

uppdrag att vara en hälsofrämjande arena och istället bidrar till elevers 

psykiska ohälsa? 

De svenska betygssystemen har ändrats i takt med det svenska 

samhällets utveckling (Einberg & Clausson, 2017). Före 1969 hade den 

svenska skolan ett betygssystem som präglades av bokstäver fördelat i sex 

nivåer. Tanken då var att ett betyg skulle vara sakligt och inte beroende av 

vad läraren tyckte om eleven. Detta system var till för att säkerställa att 

eleven besatt vissa förmågor och kunskaper (Gustafsson, Måhl & Sundblad, 

2012). Därefter följde de normrelaterade sifferbetygen, mellan 1969 och 

1996. Under den perioden fanns det betyg mellan 1 och 5, där 5 var högst 

och 1 var lägst. Detta system gick istället ut på att betygen skulle fördelas 

enligt en procentsats grundad utifrån en normalfördelningskurva. Detta 
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system hade tre primära funktioner. (1) Information, för att kunna påvisa var 

i klassen eleven låg i förhållande till medelprestationen. (2) Motivation, 

betygen ansågs vara mer motiverande än det tidigare systemet och (3) urval, 

där betyget ansågs vara en stabil och trovärdig indikator på hur eleven låg till 

(ibid.). I ordningen därefter kom de två betygssystemen som behandlas i 

denna studie, nämligen; de mål- och kunskapsrelaterade bokstavsbetygen (G, 

VG och MVG) mellan 1997 och 2012 samt det nuvarande målrelaterade 

betygssystemet (A-F) (Gustafsson, Måhl & Sundblad, 2012). 

Alla som har genomgått en grundskoleutbildning har rätt att gå 

en treårig gymnasieutbildning, dock är gymnasieskolan ingen obligatorisk 

utbildning för ungdomar i Sverige. Däremot är det många som väljer att 

genomgå gymnasiet, eftersom att det ger möjlighet till ett yrke, högre studier, 

personlig utveckling och ett aktivt deltagande och förståelse för samhället 

(Skolverket, 2011a).  

Under 1994 genomfördes främst tre förändringar från det 

föregående betygssystemet. (1) De nya betygen skulle ges från och med 

årskurs 8 på högstadiet. (2) Betygen skulle ges i tre nivåer av godkänt, G 

(=godkänt), VG (=väl godkänt) och MVG (=mycket väl godkänd) och (3) 

betyget IG (=icke godkänt) skulle endast ges i gymnasiet. Elever på 

högstadiet som inte klarade av målen för ett godkänt betyg skulle istället för 

ett betyg, få ett skriftligt omdöme (Gustafsson, Måhl & Sundblad, 2012).   

Från och med hösten 2011 byttes det gamla betygssystemet 

från -94 ut, mot ett nytt omarbetat betygssystem. Istället för att kunna få ett 

G, VG eller MVG kunde man nu få ett betyg mellan A och F (Gymnasium, 

2011). Dock finns det bara nedskrivna kunskapskrav för betygen E, C och A. 

D och B är så kallade mellanbetyg och kan endast erhållas om betygssteget 

över är uppfyllt till övervägande del (Skolverket, 2011). E, C och A jämförs 

och liknas ofta felaktigt med de tre gamla stegen G, VG och MVG. Enligt 

Ylva Rosling, utbildningsråd på Skolverket så används olika 
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progressionsbegrepp i de olika kunskapskraven, samt att det finns en 

utvecklande kedja mellan betygen E, C och A (Skolverket, 2017a).  Rosling 

poängterar i ett klipp även att det är upp till läraren att bedöma elevens 

förmåga och/eller utveckling i dessa progressionsbegrepp. Dessutom 

poängterar hon att lärare själva behöver göra en tolkning av kunskapskraven 

och hur eleverna ska bedömas, eftersom att det inte finns någon exakt 

formulering om hur detta ska gå till (Skolverket, 2017a). 

Socialstyrelsen rapporterade 8 december 2017 att den psykiska 

ohälsan bland unga har ökat drastiskt under de senaste tio åren. De menar att 

den psykiska ohälsan bland barn mellan tio och 17 år har ökat med 100 

procent och unga vuxna mellan 18 och 24 har ökat med 70 procent. Den 

grupp som är överrepresenterade är unga kvinnor mellan 18 och 24 år, som 

utgör hela 63 000 av de totalt 190 000 personer som rapporteras lida av 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2017). Peter Salmi, utredare på 

Socialstyrelsen, menar att ökningen inte har någon självklar anledning men 

tros främst bero på ungas levnadsvillkor i dagens samhälle. Han tar upp 

faktorer som skolan och ungdomars skolgång som en eventuellt påverkade 

faktor för den ökande psykiska ohälsan bland unga (ibid.). 

Stefan Sellbjer, docent vid Linnéuniversitet i Växjö, har i en 

studie kommit fram till att kunskapskraven för högstadium, gymnasium och 

universitet är svåra att särskilja. Att dessa i vissa fall till och med är 

omvända, då att de kunskapskrav som är för högstadie- och gymnasieelever 

är svårare än de som återfinns i universitetets krav för studenterna. Sellbjer 

har genom att tillfråga ett flertal forskare tagit fram resultatet för studien, han 

bad dem rangordna kunskapskraven i utbildningsnivå, där de flesta forskare 

faktiskt misslyckades (Skola och samhälle, 2018). 

Skolan är en av de platser i samhället som formas av staten, 

med tillhörande lagar och förordningar, samtidigt som den påverkar 

individen och dennes livskvalitet. Hur skolan utformas och påverkar är 
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därmed i allra högsta grad en samhällelig fråga och bör tas i beaktning. 

Skolan har i uppdrag att vara och bidra med en hälsofrämjande arena 

(Wilhsson, 2017). I nyhetssändningen från Tv4 Nyheterna ovan, menar Jan 

Björklund, partiledare för Liberalerna och f.d. skolminister att det absolut 

finns en grupp elever i gymnasiet som är stressade och lider av psykisk 

ohälsa (Nyhetssändning, Tv4). Frågan är då, är detta på grund av 

betygssystemet? Var gymnasieelever mindre stressade med det gamla 

systemet? Vad säger lärare som undervisat i båda betygssystemen och vad 

upplevde elever som haft de olika systemen? 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att problematisera förhållandet mellan de 

ökande siffrorna av psykisk ohälsa och stress bland unga och de ändrade 

förutsättningarna i form av införandet av det nya betygssystemet. Att genom 

intervjuer undersöka eventuella skillnader i stressnivå hos de elever som har 

läst samhällskunskap under tiden det var LPF 94 och de som läser 

samhällskunskap med det nuvarande betygssystemet, LGY 11. Detta för att 

värdera den kritik som betygssystemet till viss del har fått utstå i såväl media 

som i politiken.  

 

1.2 Frågeställning 
 

Hur beskriver de personer som har erfarenhet av de olika 

betygssystemen stress under tiden för LPF 94 och LGY 11?  
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1.3 Betyg och bedömning 
 

Genom att beskriva hur betyg och bedömning fungerar ger en 

inblick i skolans värld, vad det innebär att bli bedömd samt hur de olika 

betygssystemen verkar.   

Gustafsson, Måhl och Sundblad (2012) menar att det finns 

såväl primära som sekundära funktioner med betyg. De menar att den 

främsta funktionen med betyg är att det är till för eleven och dennes rätt att 

utvecklas, ha tillgång till information, rätt till stöd och rätt till mer tid. 

Elevens rätt till att utvecklas hänvisar inte enbart till betyget i sig utan även 

elevens rätt till stimulerande undervisning. De menar även att det inte endast 

är eleven som har rätt till information genom betyg utan även 

vårdnadshavare, information om elevens kunskapsutveckling. Betyg ska 

även se till att eleven får det stöd denne behöver, att kunna uppnå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås. De påvisar även, genom de paragrafer 

tagna från skollagen, som dessa punkter innefattas av, att eleven ska få den 

tid denne behöver till att uppnå ett godkänt betyg (Gustafsson, Måhl & 

Sundblad, 2012). Einberg och Clausson (2017) menar å andra sidan att det 

finns fyra primära funktioner med det nuvarande betygssystemet. De 

aspekter som Gustafsson, Måhl och Sundblad (2012) behandlar är de överens 

om, däremot benämner de faktorerna olika. Einberg och Clausson (2017) 

talar inte om primära och sekundära funktioner med betyg utan ser snarare 

funktionera genom fyra punkter. De fyra punkterna berör emellertid samma 

aspekter, som information, urval, motivation samt kontroll. 

 Gustafsson, Måhl och Sundblad (2012) skriver även om 

betygets sekundära funktion, vilket är dess funktion i övergången mellan 

skolformer och nivåer, från såväl grundskola till gymnasium som gymnasium 

till högskola/universitet för att påvisa kunskaper och förmågor.  
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Betyg är därmed ett slags kvitto på vad eleven har uppnått för 

kunskaper under kursen gång. Ett betyg i samhällskunskap på gymnasiet 

sätts i slutet av varje avslutad kurs (samhällskunskap 1b etc.) och kan 

benämnas med en bokstav mellan A och F, där bokstäverna mellan A och E 

är godkända betyg och ett F är därmed ett underkänt betyg. Betyg sätts av 

legitimerade, behöriga lärare och genom kunskapskrav, som är riktlinjer för 

hur ett godkänt betyg ska sättas och uppnås (Gustafsson, Måhl & Sundblad, 

2012). 

Klapp (2015) menar å andra sidan att det finns flera olika 

funktioner med betyg. Hon lägger snarare mer fokus på betygen som en 

indikator på hur skolan ”mår” och hur den utvecklas men även de funktioner 

som Gustafsson, Måhl & Sundblad tar upp; att ge information om elevens 

kunskaper samt att motivera eleven för att utvecklas och prestera. Ett betyg i 

samhällskunskap eller annat ämne på gymnasiet kan påverka elever/individer 

olika och hur de påverkar kan skilja sig mellan prestationsnivå men även 

kön. Det finns även studier som visar att det finns komplexa samband mellan 

betyg och självkänsla, uppfattad förmåga och kompetens, även hur väl elever 

presterar i skolan (Klapp, 2015). 

1.3.1  LPF 94 - Syfte och betygskriterier för Samhällskunskap A i 

gymnasiet. 

 

LPF 94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna) var uppenbart 

annorlunda mot det system vi har idag. Syftet med ämnet samhällskunskap, 

var att undervisningen i gymnasiet skulle fördjupa elevernas kunskaper i just 

samhällskunskap. Genom att bringa kunskap om samtida samhällsfrågor och 

samhällsförhållanden samt att ge dem förutsättningar att aktivt kunna delta i 

samhällsliv och hantera dess förändringar. Undervisningen skulle därmed ge 

eleverna kunskaper och färdigheter att införskaffa sig kunskap, sammanställa 

och bearbeta samhällsfrågor samt att göra bedömningar, uttrycka åsikter och 

förmåga att presentera dessa på olika sätt. Undervisningen skulle även bidra 
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till att eleverna skaffar sig en egen uppfattning om samhället och bygga en 

solid grund för eventuella vidare studier. Eleverna skulle även kunna skilja 

på fakta och värderingar samt att de skulle kunna förstå bakgrunden till hur 

olika värderingar kunde uppstå, men att även kunna ta egna ställningstagande 

rörande samhällsfrågor. Eleverna skulle även kunna sätta det svenska 

samhället och dess utveckling i ett globalt, historiskt och nutida perspektiv 

(Sjögren & Werner, 1996). I LPF 94 fanns det även metoder för 

undervisningen i samhällskunskap, riktat till läraren. Under rubriken 

”Karaktär och struktur” återfanns meningar som ”Undervisningen i 

samhällskunskap skall på ett systematiskt sätt stödja och utveckla elevernas 

förmåga att bearbeta och analysera viktiga samhällsförhållanden och 

samhällsfrågor.” (Sjögren & Werner, 1996:192). Det fanns även, likt dagens 

betygssystem, punktformer av vad som ska beröras i undervisningen för 

samhällskunskap på gymnasiet samt att det var tydliga instruktioner och 

beskrivningar rörande de olika punkterna. Samhällskunskapen skulle beröra 

samhälleliga aspekter i undervinsingen som bland annat; samhällets 

organisation utifrån politiska, sociala, ekonomiska, kulturella religiösa och 

rumsliga aspekter. Men även; individers och gruppers skilda livsvillkor 

(Sjögren & Werner, 1996:193). 

 

Betygskriterier för Samhällskunskap A 

”Godkänd (G)  

 Eleven deltar i och tar ett visst eget ansvar för studieplaneringen i 

samhällskunskap. 

I studiet av skilda samhällsfrågor söker eleven sig fram till, använder och 

presenterar relevanta fakta, såväl inhemska som internationella. Eleven ser 

på frågorna utifrån olika perspektiv och värderingar och anger orsaker och 
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konsekvenser i den valda frågan. Eleven drar egna slutsatser och uppvisar ett 

begynnande eget ställningstagande. 

Utifrån historisk bakgrund kan eleven till vissa delar beskriva det svenska 

samhället ur ekonomisk, politisk och social aspekt.  

Eleven har tillägnat sig en grundläggande kunskap om sin egen och andra 

människors livsvillkor och kulturella identitet. 

Eleven redogör för hur olika idéer och värderingar i samhället har utvecklats 

och hur de styr människors tänkande och handlingar”. 

Ovanstående stycke är ett utdrag ur betygskriterierna för Samhällskunskap A. 

Resterande nivåer för betygskriterierna i Samhällskunskap A återfinns i 

bilaga 3. 

 

1.3.2  LGY 11 - Centralt innehåll och kunskapskrav för 

samhällskunskap1b i gymnasiet 

 

I dagens betygssystem återfinns liknande instruktioner och 

beskrivningar rörande ämnet och undervisningen. Däremot finns det andra, 

nya, begrepp och termer så som ”centralt innehåll” och ”kunskapskrav”. Det 

finns även något fler och mer specifika riktlinjer för vad och hur 

undervisningen ska bedrivas och beröra, samt vad eleverna ska uppnå och 

kunna efter avslutad kurs. Ämnes- och kursplanerna, då och nu, är 

uppbyggda på olika sätt och det är olika mängd information till lärare och 

elever, rörande vad som ska finnas med i undervisningen och vad eleverna 

ska kunna efter avslutad kurs. 

På samma sätt som i LPF 94 finns det aspekter som ska beröras 

för att säkerställa en rättvis och likvärdig undervisning och utbildning för alla 

elever som läser kursen. Det finns därmed ett centralt innehåll i kursen 
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samhällskunskap 1b (och alla andra kurser) som undervisningen ska följa och 

beröra, bland annat; 

-Demokrati och politiska system, på såväl lokal som nationell och 

internationell nivå. Medborgares möjlighet att påverka politiska beslut på 

olika nivåer. Politiska ideologier och deras koppling till välfärdsteorier och 

samhällsutveckling. Samt att undervisningen ska beröra maktfördelning och 

påverkansmöjligheter i olika politiska system på olika nivåer utifrån 

grundläggande demokratimodeller och genom den digitala teknikens 

möjligheter.  

-Massmediers och teknikens roll i samhället. Hur de kan påverka människor 

och samhällsutvecklingen, men även hur de ger människor möjlighet att 

påverka.  

-Samhällvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband 

med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Bland 

annat genom datainsamling och källkritik. 

Sist men inte minst ska eleven ges möjlighet att; 

-Visa sina kunskaper genom olika presentationsformer och med olika 

tekniker, där främst skriftliga och muntliga former ska uppvisas (Skolverket, 

2017b)
1
. 

Kunskapskraven för samhällskunskapen är utförliga och det 

finns tydliga instruktioner för vad och hur mycket eleven ska kunna för ett 

visst betyg. Däremot finns det ett mått av tolkningsfrihet, genom hela 

läraryrket, vilket utgör skillnader i betygssättning lärare emellan. 

 

                                                      

1
 Samhällskunskap 1b motsvarar Samhällskunskap A i LPF 94. 
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E 

”Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens 

organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. 

Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin 

analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter 

och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven 

översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra 

enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets 

utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och 

samhällsstrukturer….” (Skolverket, 2017b).
2
 

Ovanstående stycke är ett utdrag och exempel ur 

kunskapskraven för Samhällskunskap 1b. Resterande del och övriga 

kunskapskrav för Samhällskunskap 1b återfinns i bilaga 4. 

 

1.4 Stress 
 

Med insyn i hur stress verkar, bidrar till att öka kunskapen om 

vad det innebär att vara stressad, samt hur ungdomar idag känner och tänker 

kring stress. Stress kan bero på många saker, nedan följer en redogörelse för 

vilka aspekter som kan påverka en människas liv och innebära stress.  

Symptom som huvudvärk, magont och/eller svårt att somna är 

tecken på psykosomatiska besvär. Vilka ofta tendera att öka i tonåren, drygt 

50 procent av ungdomar mellan 13 och 18 år uppger att de upplever ett eller 

flera av dessa symptom (MUCF, 2016a). Kvinnor i åldern 16-24 anses vara 

överrepresenterade i termer av stressrelaterade problem. Många unga 

upplever stress i vardagen och att det är svårt att hitta balans mellan skola 

                                                      

2
 De fetstilta begreppen är progressionsbegrepp, som beskrivs av Ylva 

Rosling ovan, s.8-9. 
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och socialt liv. Skolan anses innebära såväl prestationsångest som social 

stress (MUCF, 2016b). 

BRIS skriver i mars 2017, om att den psykiska ohälsan bland 

barn och unga visar på en stadig ökning de senaste åren. Av de nära 10 000 

barn och ungdomar som årligen ringer in till BRIS (Barnens rätt i samhället) 

i hopp om att få hjälp med sin psykiska ohälsa, handlar ca 20 procent av 

dessa om skolrelaterad stress. BRIS menar även att den psykiska ohälsan och 

stressen ökar i takt med stigande ålder och att de ungdomar mellan 16 och 18 

som ringer in, handlar ca 50 procent av samtalen om psykisk ohälsa och 

stress (Vårdfokus, 2017). 

Den negativa trenden rörande barn och ungdomars psykiska 

ohälsa, kan bero på en rad olika saker. De vanligaste anledningarna är 

skolrelaterad stress, förändringar inom familjen, framtiden och 

ungdomsarbetslösheten. Betyg och bedömning anses dock vara en av 

anledningarna till att elever känner sig stressade i och utanför skolan (Klapp, 

2015). 

COR-teorin, Conservation of Resources Stress Theory, är en 

övergripande stress- och motivationsteori som är utvecklad för att verka 

inom discipliner som bland annat psykologi och medicin, men anses även 

vara applicerbar på utbildningsområdet (Klapp, 2015). COR-teorin handlar 

om att individer vill och strävar efter att behålla sina kunskaper (benämnt 

som resurser). Resurser kan differentiera i olika situationer beroende på vilka 

resurser som premieras i vilka grupper och sammanhang, en elevs 

ämneskunskaper i samhällskunskap kan vara primära i en grupp men helt 

irrelevanta i en annan. En elevs resurser skiljer sig därmed åt beroende på de 

externa kraven som omger individen. Graden av svårighet och mängden krav 

spelar roll för i vilken riktning stressnivån hos eleven rör sig (Klapp, 2015). 

COR-teorin påvisar hur stress uppkommer i skolan (1) när elevens resurser 

upplevs/är hotade. (2) När eleven har förlorat resurser och (3) när eleven har 
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investerat mycket av sig själv i att utveckla nya och befintliga resurser utan 

att lyckas. Inom COR-teorin finns en aspekt som handlar om den 

asymmetriska relationen mellan att erhålla och att förlora resurser. När en 

elev tappar resurser samtidigt som denne erhåller resurser av samma värde (i 

den aktuella gruppen) kommer eleven snarare komma ihåg det negativa. 

Därmed kommer eleven snarare ordna den förlorade resursen högre än den 

erhållna, och på så sätt påvisas hur vi oftare kommer ihåg misslyckanden i 

skolan än saker vi faktiskt lyckats med (Klapp, 2015). Resurssvaga elever 

tenderar i större utsträckning att misslyckas i skolan (Hiltunen, 2017), vilket 

enligt Klapp (2015) skulle innebära att de därmed förlorar ännu fler resurser 

och därmed ökar sina risker att misslyckas. Resurssvaga elever förlorar med 

dagens undervisningsmetoder ännu fler resurser och är därmed dömda att 

misslyckas. Dagens undervisningsmetoder innebär större självständighet och 

självständigt lärande och mindre traditionell förmedlingspedagogik 

(Hiltunen, 2017).  Däremot är det inte endast resurssvaga elever som 

upplever stressrelaterad ohälsa, snarare tvärtom, även högpresterande och 

resursstarka elever. Internationella studier visar att elever som går på skolor 

som anses vara högpresterande oftare upplever och rapporterar om 

stressrelaterad ohälsa än de elever som går på lågpresterande skolor 

(Hiltunen, 2017). 

Den självskattade upplevda stressen bland ungdomar, visar att 

flickor är överrepresenterade. Det är fler flickor än pojkar som skattar sin 

upplevda livskvalitet lägre och upplever oftare stress i skolan och 

vardagslivet. Detta bland annat på grund av den rådande situationen i 

samhället, där flickor anses ska vara bättre presterande på aktiviteter rörande 

skolan och den studietid det innebär. Fler flickor upplever även stress och 

press från familj, lärare och vänner, i termer av skolarbete och den rådande 

sociala normen (Einberg & Clausson, 2017). Det finns givetvis andra 

faktorer än skolan som spelar in för individens självskattade psykiska hälsa. 
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Andra faktorer som kan spela in är individens/familjens socioekonomiska 

bakgrund och kan påverka individens hälsa. Detta eftersom den 

socioekonomiska bakgrunden anses spela stor roll för levnadsvillkor och 

välmående. Trots att faktorer som känsla av för hög press från närstående, 

kan påverka och framkalla stress hos individer kan även för låga krav på 

individen framkalla stress (Einberg & Clausson, 2017). Att därmed gå i en 

skola som aktivt arbetar hälsofrämjande kan vara avgörande för eleven. 

Andra faktorer som kan underlätta elevens känsla av otillräcklighet och 

stress, oavsett vad som framkallat den, är goda relationer till lärare och 

vänner. Trots att fler elever på senare år uppskattar och är nöjda med skolan, 

menar Einberg och Clausson (2017) att fler elever än någonsin känner sig 

stressade av kraven i skolan och skolarbetet, och då främst flickor. 

Linda Hiltunen skriver i sin avhandling från 2017 om ohälsa 

bland ungdomar idag. Hiltunen vittnar om liknande erfarenheter från både 

pojkar och flickor, hon skriver att ”Fanny” säger; ”Jag känner mig stressad 

varje dag. Det ställs väldigt höga krav på ungdomar. Man ska se bra ut, ha 

snygga kläder, ha mycket pengar, ha många kompisar och festa varje dag. De 

som inte uppfyller dessa krav får automatiskt lägre status. Utöver det ska du 

tänka på skolan och få höga betyg. När allt det här snurrar i huvudet är det 

inte så konstigt att man blir stressad” (Hiltunen, 2017:13). På samma sätt 

menar Hiltunen (2017) att unga killar upplever liknande stress; ”Den största 

faktorn är nog pressen att klara av saker. Att vara smal som alla andra, att ha 

fina kläder, att hela tiden vara bäst. Jag mår också dåligt när någon i skolan 

hackar på mig t.ex. att jag är ful och fet eller ger mig något öknamn. Mår 

dåligt för jag också om jag inte hunnit öva på alla prov eller inte gjort mina 

läxor och därför inte får godkänt” (Hiltunen, 2017:13). Hiltunen (2017) 

menar likt Klapp att det finns en positiv trend med de höga kraven i skolan, 

om kraven är i relation till en god egen förmåga att ta ansvar för studierna. 

Ifall de höga kraven däremot är i relation till låg förmåga hos eleven, att själv 
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ta ansvar för studier, innebär detta oftast att individen upplever ökad 

stressnivå. Likt det Klapp skriver om förlorade resurser menar även Hiltunen 

(2017) att den stressrelaterade ohälsan bland unga är ett resultat av en 

obalans mellan de höga kraven från skolan och individens resurser att 

hantera dessa. Dessutom skriver Hiltunen (2017) att de krav som återfinns i 

klassrummen återspeglar elevernas risk för stressrelaterad ohälsa. Dock anses 

individens egna krav vara en större riskfaktor för stressrelaterad ohälsa bland 

unga, och att det därför skiljer sig åt huruvida individen är stressad över 

skolan eller ej.  

En studie från Linnéuniversitetet (2016) visar att ungdomar 

idag är stressade mer inför framtiden än förut. Trondman, som är författare 

till studien, menar att unga idag känner en påtaglig stress över slötiden som 

spenderas på internet och sociala medier men även kravet på att alltid passa 

in. Trondman menar att detta beror på att ungdomstiden är mycket längre 

idag och att man idag inte lever, vad som anses vara, ett vuxet liv, med jobb 

och allt vad det innebär. 
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2 Metod 

 

I kommande metodavsnitt framställs hur studien har 

genomförts. Det innebär; vilka som deltagit, vilket instrument som har 

använts samt vilka etiska aspekter som har tagits i beaktning och legat till 

grund för arbetet. 

2.1 Deltagare 
 

Två tidigare elever som genomgått gymnasiet och läst 

samhällsprogrammet har deltagit i studien. Eftersom ålder inte spelar in för 

studiens resultat har det därmed inte antecknats eller tagits i beaktning. Dock 

är båda deltagarna av kvinnligt kön, eftersom det främst anses vara flickor 

som upplever skolrelaterad och social stress. En av deltagarna var en tidigare 

elev som läst gymnasiet med det förra betygssystemet, det mål- och 

kunskapsrelaterade. Den andra var en som har läst gymnasiet med det 

nuvarande betygssystemet, A-F. Även en yrkesverksam, behörig 

gymnasielärare har deltagit i studien, inte heller i detta fall noterades ålder. 

De tidigare gymnasieelever som deltog i studien har båda gått 

samhällsprogrammet på ett gymnasium i södra Sverige. På 

samhällsprogrammet läser de mycket samhällskunskap, vilket är det ämne 

som främst undersökts. Den yrkesverksamma läraren, undervisar även elever 

på samhällsprogrammet och undervisar i samhällskunskap. Läraren har 

arbetat så länge att hen har god kunskap och erfarenhet rörande de båda 

berörda betygssystem och undervisat och bedömt i båda betygssystemen. 

Urvalet var bekvämlighetsurval och strategiskt, detta eftersom intervjuerna 

skulle ge så mycket data som möjligt men även så djupgående data som 

möjligt. Studien eftersträvade inte någon generaliserbarhet och därför var det 

möjligt att endast intervjua så få personer. Dock kan det anses problematiskt 

att intervjua endast en elev från de olika betygssystemen, som dessutom har 
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gått ut skolan. Däremot togs beslutet att båda skulle ha gått ut skolan, 

eftersom den elev som läst gymnasiet med LPF -94 med marginal har gått ut 

gymnasiet. Dessutom fick eleverna, precis som läraren, frågorna utskickade i 

förväg för att kunna begrunda frågorna och tänka över hur de tyckte och 

kände under tiden de gick på samhällsprogrammet i gymnasiet. Även läraren 

kan bidra med missvisande information eftersom det var några år sedan det 

föregående betygssystemet var verksamt, även i detta fall var det därför 

frågorna skickades ut i förväg, för att ge möjlighet att begrunda och minnas. 

Deltagarna som kontaktades valde att delta och bidrog med relevant och djup 

fakta, därmed var bortfallet obefintligt. Deltagarna kontaktades via mail och 

fick tillgång till intervjufrågorna i förväg, för att kunna förbereda sig och 

bidra med genomtänkta och relevanta svar. För att undvika att deltagarna har 

olika erfarenhet av skolverksamhet och skillnader i aspekter som rör 

skolhälsovård och mentalitet bland lärare, kommer alla deltagarna från 

samma skola. Den yrkesverksamma läraren undervisar på skolan och de före 

detta eleverna har båda gått på samma skola som därmed även läraren 

undervisar på. 

”Irma” var en av eleverna som deltog och den av dem som läste gymnasiet 

med det mål- och kunskapsorienterade betygssystemet samt att hon numer 

har insikt och kunskap om LGY 11 tack vare sin pågående 

ämneslärarutbildning. ”Linnéa” var även det en av eleverna som deltog, hen 

var den av dem som läste gymnasiet med det nuvarande betygssystemet. 

”Jessica” var den deltagande läraren som undervisar på samhällsprogrammet 

i samhällskunskap på gymnasiet, under båda berörda betygssystem.
3
 

 

 

 

                                                      

3
 Namnen är pseudonymer och benämns hädanefter utan citationstecken. 
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2.2 Instrument 
 

Metoden i föreliggande studie var en kvalitativ intervju, där 

syftet med undersökningen var att ta reda på deltagarnas egna upplevelser, 

uppfattningar och livsvärld (Kvale, 2014) om det betygssystem de tagit del 

av under sin gymnasietid. Inget färdigt instrument har använts i studien, utan 

alla frågor är konstruerade under tiden av studien i enlighet med studiens 

syfte och frågeställning. Intervjufrågorna har konstruerats med trattmetoden i 

åtanke, för att ge deltagarna en lättsam start och avslut. Trattmetoden 

tenderar att beröra de frågor som kan anses vara mest affektiva i mitten av 

intervjun för att inte uppröra eller lämna ett obehag hos deltagaren, i slutet av 

intervjun. I slutet av intervjun ställdes frågor som kan anses mindre affektiva 

som till exempel; ”Vad kan du ge för tips till en ny lärare, om denne 

uppmärksammar psykisk ohälsa bland eleverna?”. Frågorna är även 

konstruerade med hänsyn till validitet och etik. De är även konstruerade i 

enlighet med den tidigare forskningen och de teorier som berörs i studien för 

att vara valida. Deltagarna fick besvara frågor rörande det aktuella 

betygssystemet och självupplevd stress i samband med detta. Frågorna och 

intervjuerna var av semistrukturerad form, vilket tenderade att ge en mer 

naturlig känsla under intervjun samt att det gav deltagarna möjlighet att 

utveckla och berätta egenupplevda känslor och händelser under skolgången 

och av undervisning och bedömning. Eventuella följdfrågor genererade en 

öppenhet i intervjun och gav deltagaren möjlighet att ta intervjun i den 

riktning hen själv önskade. En god intervjuare kan ofta generera följdfrågor 

och frågor som får deltagaren att vilja berätta mer samt att hen ofta fångar 

upp detaljer i intervjusvar som får mer uppmärksamhet än de kanske fått med 

en inte lika god intervjuare (Kvale, 2014). 
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De två första frågorna
4
 till de tidigare eleverna ställdes för att ta 

reda på huruvida de dåvarande framtidsplanerna har haft betydelse för nutid 

och för att ta reda på hur den upplevda eventuella stressnivån hade kunnat 

undvikas. Resterande frågor var till för att ta reda på om den tidigare elevens 

eventuella upplevda stressnivå berörde samhällskunskapen och dess 

betygssättning. De två första frågorna
5
 till läraren var till för att ta reda på 

vilka ämnen läraren undervisade i  och hur länge samt bedömt elever i båda 

berörda betygssystem. Resterande frågor var till för att ta reda på ifall läraren 

upplevt någon skillnad i stressnivå hos de elever som läser/har läst 

samhällskunskap under tiden av någon av de berörda betygssystemen. 

Däremot var intervjufrågornas syfte aldrig att ge möjlighet att generalisera 

och/eller göras applicerbart på en population, utan snarare att belysa 

problematiken som ligger i frågeställningen. En intervju är en 

mellanmänsklig situation vilket innebär en interaktion mellan intervjuare och 

deltagare. Detta genererar ett visst utfall av data och en annan intervjuare 

och/eller en annan deltagare kommer att generara annan kunskap och data 

om ämnet (Kvale, 2014). Intervjufrågorna i sin helhet återfinns i bilaga 1 och 

2. 

 

2.3 Procedur 
 

Till en början bearbetades material till den kommande studien, 

användbara fakta som kom att lägga grunden till undersökningen. Därefter 

skrevs de första rubrikerna i studien samt ett välkomstbrev till de kommande 

potentiella deltagarna. Välkomstbrevet bestod av information rörande den 

kommande intervjun, etiska aspekter som studien och intervjun förhåller sig 

till samt vad syftet med studien var. I samband med välkomstbrevet 

                                                      

4
 Se bilaga 1. 

5
 Se bilaga 2. 
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utformades intervjufrågorna, som konstruerats mot bakgrund av den tidigare 

forskningen. För att säkerställa intervjuguidens legitimitet genomfördes två 

pilotstudier, med en lärare och en elev. Pilotstudien för eleverna visade att 

det krävdes viss förändring och frågorna flyttades om, därefter ansågs 

intervjuguiden ge ett önskvärt utfall och ingenting mer ändrades. Pilotstudier 

genomfördes för att säkerställa att de kommande intervjuerna som skulle 

behandlas i studien gick att genomföra på ett önskvärt sätt.  Därefter 

kontaktades två före detta elever vid samhällsprogrammet, med inriktning 

samhällskunskap, för förfrågan om deltagande. Båda svarade ja och kom att 

delta i studien. En lärare vid samhällsprogrammet med samhällskunskap som 

huvudämne kontaktdes också, även denne svarade ja och kom att delta i 

studien. De före detta eleverna som valde att delta, har båda gått ut skolan. 

Detta just för att det skulle bli likvärdiga svar, att båda deltagarna var 

tvungna att tänka efter. För att en av eleverna inte skulle bidra annorlunda 

svar, genom att denne var inne i systemet nu. Eftersom den ena eleven 

uppenbart inte kunde gå i skolan längre, med det gamla systemet. 

Välkomstbrevet bifogades vid förfrågan av deltagandet i studien. 

Välkomstbrevet och intervjufrågorna skickades sedan över via mail till 

deltagarna, för att de skulle få tid på sig att reflektera över frågorna och 

sortera sina tankar, för bästa möjliga utfall. Därefter bestämdes tider för 

intervjuerna, där deltagarna själva fick bestämma tid och plats, för att de 

skulle kunna och känna sig bekväma. I början av intervjuerna fick deltagaren 

återigen information om etiska aspekter och att denne när som helst under 

intervjun kunde avbryta eller välja att inte svara på frågor. Deltagarna fick 

även frågan om att bli inspelade under intervjun, där alla svarade ja. 

Intervjuerna spelades in på en smartphone för att lättare kunna återge datan 

och för att inte missa någon viktig fakta och detaljer i ett svar. Under 

intervjuerna fanns det även ett anteckningsblock och penna tillgängligt för att 

anteckna eventuella stämningar och deltagarens uttryck, eftersom det inte 

innefattas av en ljudupptagning. Inspelningarna genererade även större fokus 
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på intervjun och deltagaren, samt möjligheten att ställa följdfrågor och bidra 

till rörlighet och djup i intervjun, i enlighet med Kvale (2014). Intervjuerna 

varade i ungefär en timme vardera, där den totala intervjutiden resulterade i 

ungefär tre timmar (exklusive pilotstudierna). Eftersom deltagarna fick 

tillgång till intervjufrågorna upplevdes intervjusvaren någorlunda samma i 

termer av kvalitet och djup. Intervjusvaren upplevdes aldrig irrelevanta eller 

att de inte var genomtänkta. Därefter genomfördes transkriberingar av den 

ljudupptagning som fanns av intervjuerna samt en analys av de olika 

intervjuerna.  

 

2.4 Dataanalys 
 

För att upprätthålla den klara känslan från intervjuerna, gjordes 

transkriberingarna av de inspelade intervjuerna direkt efter att intervjun var 

klar. Transkriberingarna är skrivna i direkt anslutning till intervjun samt att 

de är skrivna med exakta ord från inspelningarna. De skrevs ordagrant in i ett 

digitalt dokument för hand, där varenda suck och paus togs hänsyn till. Även 

de eventuella kommentarer som har skrivits ned vid sidan om i 

anteckningsblocket fördes in i det digitala dokumentet. Detta för att få med 

deltagarnas stämning och eventuella skämtsamma kommentarer och 

kroppsliga uttryck, så som ifall deltagaren tvekade eller var road, som inte 

återges i ljudupptagningen. Därefter påbörjades ett analysarbete utifrån en 

innehållsanalys där all data sammanställdes i kategorier; huvudkategori, 

underkategori och meningsbärande enhet. Detta genom att följa Burnards 

(1991) 14 steg till en kvalitativ analys. De 14 steg som Burnard (1991) tar 

upp som relevanta för en god kvalitativ analys har till största del efterföljts 

och stegen innefattar bland annat råd om att anteckna under intervjun och 

minnesanteckna hur kategoriseringen av datan ska genomföras. För att sedan 

läsa igenom alla anteckningar och transkriberingar av datan för att få en 
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överblick och möjlighet att lättare kunna kategorisera denna senare. Under 

korrekturläsningen av transkriberingarna fördes även anteckningar över de 

kommande kategoriseringarna, över vilka som kunde återfinnas i den 

aktuella datan. Enligt Burnard (1991) ska kategorierna givetvis återfinnas i 

transkriberingarna samt att de ska vara övergripande och omfatta alla 

intervjuerna. För att ge en överblick och förståelse görs en tabell över de 

funna koderna och kategorierna, som sedan arbetas igenom med diverse 

underrubriker som innefattas av intervjuerna. I mitten av Burnards (1991) 14 

steg till en relevant kvalitativ analys, återfinns steg sex, som innebär att två 

kollegor bör bjudas in till att individuellt kategorisera datan för din studie. 

Detta för att upprätthålla validiteten i studien. Detta steg har inte genomförts, 

på grund av studiekamraternas rådande arbetsbelastning och tidsbrist. 

Genomförs detta steg, jämförs sedan de aktuella kodningarna med 

kollegornas kodningar för att generera relevanta och tydliga kodningar. De 

kommande stegen har däremot genomförts och innebar att relevanta citat ur 

transkriberingarna togs ut. Burnard (1991) menar att det i detta steget är 

viktigt att inte kontexten i datan går förlorad eller misstas i de valda citaten. 

Därefter appliceras citat och kodningar i en tabell. För att säkerställa att 

citaten och kodningen är i relation, bör deltagarna läsa igenom dessa så att 

ingen information gått förlorad eller att de inte passar ihop med den aktuella 

koden. Anser någon av deltagarna att något av citaten från deras intervju inte 

passar in justeras detta i efterhand. Koderna och relevanta och konsekventa 

citat skrivs ihop i en text. Därefter kopplas resultatet med de aktuella citaten 

till den tidigare forskningen (Burnard, 1991). 

En deltagare konaktades för att säkerställa att svaren och de 

framarbetade kodningarna och kategorierna var anpassade för varandra. 

Endast en kontaktades av de tre deltagarna, på grund av tidsbrist samt att de 

andra två var tydliga med att poängtera i intervjun att de var i väldigt 
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stressade perioder. Tabellen över resultatet innefattas av kategorier, 

underkategorier, meningsbärande enheter samt de aktuella intervjucitaten.  

Tabellen nedan är ett exempel av hur kodningarna ser ut samt 

vilka citat de är grundade i. De funna huvudkategorierna är ”Stress” och 

”Betygssystem” som följs av en rad underkategorier, däribland ”Krav” och 

”Lärare”. Underkategorierna återfinns under tillhörande huvudkategori. 

2.4.1 Tabell 1 - exempel av identifierade kategorier.      

 

Citat Underkategori  Huvudkategori 

”Jag tror att det har 

att göra med kraven- 

från alla håll - hela 

tiden!”  

 

Krav Stress 

”Jag tänker att det mer 

handlar om hur dom 

lärarna man har, har 

fattat vad det handlar 

om.. och liksom har 

tolkat systemet rätt..” 

 

Lärare Betygssystem 

 

 

2.5 Etik 
 

Den föreliggande studien har tagit hänsyn till vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer. Aspekter av samtyckeskravet, nyttjandekravet, 

informationskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017) har 

tagits i beaktning under hela arbetet. Genom bland annat frivilligt deltagande 

och deltagarnas anonymitet har detta upprätthållits. Deltagarna har även 

under intervjuerna när som helst kunnat avbryta eller neka att svara på en 

fråga samt att de informerades om dessa förutsättningar. Deltagarna 

informerades även om vem författaren av studien var, studiens syfte samt att 
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svaren och datan är och förblir konfidentiell. Deltagarna har även tagit del av 

information som rör deras frivillighet genom hela intervjun samt att de i 

efterhand kan redigera och korrigera deras intervjusvar, genom att ha fått 

tillgång till de transkriberade intervjuerna. De blev även informerade och 

tillfrågade om att deras svar kom att bli inspelade på en extern enhet samt att 

det återigen var frivilligt. 

Eftersom en intervju innebär att en individ i form av 

privatperson och/eller yrkesutövare kommer att delge sina tankar och öppna 

upp sig i syfte att bidra till studien har de etiska aspekterna påvisats under 

intervjuns gång. Detta för att säkerställa deltagarens frivillighet, anonymitet 

och konfidentialiteten i studien. Även i välkomstbrevet tydliggjordes dessa 

aspekter. 

3 Resultat 

 

Föreliggande studie avsåg att undersöka förhållandet mellan 

ungdomars ökade psykiska ohälsa och införandet av det nuvarande 

betygssystemet, LGY11. Frågeställningen besvarades genom att intervjua två 

före detta elever som gått samhällsprogrammet. En från varje aktuellt 

betygssystem, LGY 11 och LPF 94, och en yrkesverksam lärare som 

undervisar i samhällskunskap. I tabell 1, nedan, följer en presentation av 

huvudkategorier och underkategorier samt citatutdrag från intervjuerna. De 

meningsbärande enheterna representerar huvudkategorierna de innefattas av. 

För att beskriva de intervjusvar och de individer som deltog i studien är 

kommande avsnitt uppdelad i de huvudkategorierna med tillhörande 

underkategori samt citatutdrag från intervjuerna.  

Tabell 2, är likt tabell 1 en konstruktion av de funna huvudkategorierna 

”Stress” och ”Betygssystem” med tillhörande underkategorier. Tabell 2 är 

komplett och visar alla de funna underkategorierna i tillhörande 
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huvudkategori. De citat som återfinns i tabellen ligger till grund för de funna 

kategorierna och är exempel ur de genomförda intervjuerna.  

 

 

3.1 Tabell 2 - identifierade kategorier.      
 

Meningsbärande enhet Underkategori  Huvudkategori 

”När jag tänker 

tillbaka så tycker jag 

nog ändå att de var 

säkra på sin sak och att 

de satte rättvisa och 

legitima betyg[…]” 

 

Lärare Betygssystem 

”Man kan liksom inte 

skylla på nån annan 

eller låta nån annan 

göra prov och sånt åt 

en.. så betyget är ju 

alltid, oavsett, upp till 

eleven.” 

 

Elever Betygssystem 

 

”[…]det kvittar ju 

vilket betygssystem det 

är det är ju snarare 

betyget i sig som är 

påfrestande.” 
  

”[…] så det var ju 

snarare lärarna som 

bidrog till stressen, när 

det nya betygssystemet 

kom, jag kände mig som 

en försökskanin.” 

 

 

Betyg 

 

 

 

 

 

 

Lärare 

 

Betygssystem 

 

 

 

 

 

 

Stress 

”Det har att göra med 

kraven, från alla håll- 

hela tiden! Alltså, 

telefoner, sociala 

Krav 

 

 

 

 

Stress 
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medier.. (suck). Alltså, 

att ALLTID prestera..” 
 

 

”Det är lite andra 

metoder, som man inte 

var så van vid. Typ 

debatter och 

seminarium. Så det är 

klart.. det skulle väl 

vara det som var 

stressande med det   i 

så fall..” 

 

”Jag vet att många av 

mina tjejkompisar var 

betydligt mer stressade 

än mina killkompisar” 

 

 

 

 

 

Samhällskunskapens 

metoder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kön 

 

 

 

 

Stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stress 

 

 

3.2 Betygssystem 
 

                   De underkategorier som återfinns i huvudkategorin 

”betygssystem” är lärare, elever och betyg. 

Deltagarna i föreliggande studie var eniga om att det inte är 

betygssystemen som ensam påverkansfaktor till den ökande psykiska 

ohälsan. Snarare att betyg i sig är den faktor som är stressande för barn och 

ungdomar. Linnéa menar att det är själva betygssättningen av kunskaperna 

hos individerna som är stressande och jobbigt. 

[…] jag tror snarare att det handlar om att betygen är stressande.. asså. Mer 

än vilket betygssystem som man har när man går i gymnasiet.. eller ja.. i 

skolan. – Linnéa 
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3.2.1 Lärare 

 

Med tanke på att alla intervjuer har haft olika fokus (ett 

lärarperspektiv, elevperspektiven där en haft fokus på LPF94 och en på 

LGY11) är det svårt att jämföra svaren. Däremot har intervjuerna dragit åt 

samma håll och det finns likheter i vad de tror är de påverkande faktorerna 

för den ökande psykiska ohälsan bland unga. Alla deltagare har dessutom 

tagit upp hur det är lärarana som avgör vilka betyg som sätts och hur man 

som elev, på ett sätt lägger sin framtid i deras händer. 

Alltså lärarna jag hade var liksom.. säkra i sin sak, med själva bedömningen. 

Jag gick ju högstadiet med G, VG och MVG så jag har ju sett båda. Men när 

det nya (LGY11) kom så kändes det lite som att dom inte visste hur dom 

skulle göra. Och.. ja våra betyg i samhällskunskap, och alla andra ämnen, 

blev liksom lidande.. -Linnéa 

Vi kändes som försökskaniner och det var hur svårt som helst att få A, det 

var knappt nån i min klass som fick det.. på 3 år. –Linnéa 

Som citaten visar så ansågs det enligt Linnéa svårare att få högt 

betyg med det nya betygssystemet än vad det hade gjort tidigare. Detta just 

för att lärarna inte kände sig säkra i det nya betygssystemet.  

Jag tror att många gjorde fel i början! Och då tror jag att.. felen fanns här 

och felen fanns på andra ställen också. Men jag TROR att det har skavts bort 

lite! Nu hör jag inte några som säger det här om att man måste, inte HÄR i 

alla fall (i arbetslaget).. att man inte får misslyckas på nån uppgift för att inte 

få ett A. – Jessica 

Precis som Linnéa vittnar Jessica om hur det i början av det nya 

betygssystemet fanns stort utrymme för misstolkningar av kunskapskraven. 

Jessica var noga med att poängtera att det inte var något facit utan vad hon 

upplevde hända på skolan där hon jobbar. Däremot trodde hon att det var 
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vanligt att det nuvarande betygssystemet genererade en del misstolkningar 

från lärarnas håll. 

[…]infördes det förra systemet -94 då, då var det samma sak där. Jag var ju 

själv elev då, ehh, och då fick ju vi höra att det är ju omöjligt att få ett 

MVG- fullkomligt omöjligt att få ett MVG- och det var det ju ingen som 

fick heller, första åren. Och sen… ja! - Jessica 

En aspekt av betygssystemens användning genom lärare är 

alltså att det är upp till läraren att lära sig det noga och bidra till en rättvis 

och legitim bedömning av elevens kunskaper och prestationer. Jessica 

menade att det var lika svårt att få högt betyg när LPF94 var nytt som det var 

när LGY11 var nytt. Det anses därmed finnas någon form av 

inkörningsperiod av de nya betygssystemen hos de yrkesverksamma lärarna.  

Jag upplevde inget sånt på gymnasiet, eftersom jag gick i skolan i mitten 

och slutet av G, VG, MVG, så alla lärare var liksom 100 på vad de skulle 

göra och hur de skulle bedöma oss. Men när jag har varit ute på VFU har jag 

däremot sett andra aspekter av bedömningen. Det är liksom, som att dom 

inte längre vet 100 vad de ska grunda sina omdömen i. – Irma 

 

En lärare jag har mött under en av mina VFUer har grundat sina betyg i vad 

eleverna brukar prestera på prov.. att liksom ”den här tjejen brukar vara 

duktig och kan mycket om vårt samhälle” och så läser man så är det inte ens 

enligt uppgiftsbeskrivningen, och det känns ju inte så bra.. –Irma 

Irma som är en av de före detta eleverna, som numer själv läser 

till lärare, har även hon upplevt att lärarna i skolan inte känns inkörda i det 

nya systemet. Hon vittnar om att det finns en del lärare som inte ens har satt 

sig in i det nya betygssystemet, som snarare spelar på sin långa erfarenhet 

och kunskap om hur ett betyg sätts, än vad eleven faktiskt presterat. 
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3.2.2 Elever 

 

Alla deltagare omnämnde eleverna som själva ansvariga för 

betyget. De menade att betygssystemet som är under skolgången inte ska ha 

någon betydelse.  

Alltså jag fattar ju att det är svårt att vara ungdom idag, det var svårt när jag 

gick i skolan med. Men nånstans är det ju bara en själv man kan skylla om 

man inte har de betyg man ville ha. -Irma 

Ja.. hade jag inte haft insyn i skolans värld och hur det nuvarande 

betygssystemet är uppbyggt hade jag nog också trott att det är högre krav på 

eleverna idag, än när jag gick. Det har jag fått många frågor om, från 

bekanta. - Irma 

Irma menar att det finns många utomstående som tror och anser 

att det nuvarande betygssystemet skulle innebära högre krav på eleverna än 

förut, vilket hon anser vara fel. Dock poängterar hon att det är tack vare 

hennes utbildning som hon vet att det inte är så och att annars hade hon själv 

också trott att det är svårare nu än förr.  Dessutom poängterar hon att det 

alltid är upp till eleven själv att välja hur mycket tid han eller hon ska lägga 

på skolan och sina betyg. 

[…] så även ifall det kändes svårare att få ett A när jag gick i gymnasiet än 

vad det kändes att få ett MVG innan dess.. så är det ju ändå på nåt sätt upp 

till mig som ung vuxen att ta tag i det, och själv påverka mina kunskaper 

och också mina betyg. Jag tänkte nog inte så då, men nu, alltså jag fattar ju 

det nu.. –Linnéa 

Att Linnéa i efterhand har insett att oavsett på vilket sätt, med 

vilka bokstäver eller siffror, du får betyg, så är det upp till dig som elev att ta 

tag i vad du kan och vad du vill visa att du kan, inför läraren.  
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3.2.3 Betyg 

 

Som ovan nämnt ansåg alla deltagare att det snarare än 

betygssystemet är betyget i sig som är stressande för ungdomar. Jessica 

uttryckte det ordagrant i intervjun; 

[…] och betygens fel, i stort.. generellt mer. Så hur systemen ser ut har 

väldigt liten betydelse, tror jag! - Jessica 

Jessica ansåg att missuppfattningen som ofta görs i samband 

med tolkningen av kunskapskrav inte kan skyllas på någon annan än läraren. 

Även att det inte är det nuvarande betygssystemet som är stressande för 

eleverna, utan att det istället handlar om att eleverna i egenskap av individer 

blir bedömda. På frågan om varför deltagaren tror att den psykiska ohälsan 

bland unga har ökat svarar Jessica;  

Jag tror.. jag tror faktiskt INTE det har att göra med betygssystemet i alla 

fall. – Jessica 

Som citatet visar finns det enligt Jessica ingen koppling mellan 

den ökande psykiska ohälsan och det nuvarande systemet. 

Nu vet ju inte jag hur det är att gå i skolan med det betygssystem som är nu, 

men jag tror inte att det är själva systemet som enskilt påverkar elevers 

ökande psykiska ohälsa och stress.. [...] jag tror att det i så fall snarare 

handlar om själva grejen att få betyg. –Irma 

Jag vet en gång under mina VFU-perioder så var det en av mina elever som 

började gråta när det kom till att skriva ett prov och sedan få betyg på det.. 

alltså den eleven gick bara i åk.6 och hade därmed ingen direkt uppfattning 

om betygssystemet.. utan då var det ju verkligen själva betyget som var 

stressande och obehagligt. –Irma 

Alla deltagare menar att det förmodligen är själva momentet att 

bli bedömd och få ett betyg som stressar eleverna som läser samhällskunskap 

idag, snarare än vilket betygssystem de råkar ha när de går i skolan. Irma 



 Malin Andersson  

                                                                                                      Examensarbete Statsvetenskap 

              4SHÄ4E 

   Avancerad nivå 

 

36(55) 

 

vittnar även om ett ökat stress- och känslopåslag i samband med prov och 

betygssättning av en elev. 

 

Jag anser inte att det är svårare att få högsta betyg nu, mot för 10 år sedan. 

För att få ett MVG skulle du ju kunna det som.. alltså uppfylla alla 

kriterierna för G och VG, i grunden. Så egentligen så funkar det ju på 

samma sätt. Men det är ju skrivet på ett annorlunda sätt idag.. –Jessica 

Jessica, som undervisat i samhällskunskap under båda aktuella 

betygssystemen, menar att det inte finns någon tydlig skillnad i hur svårt det 

är att få ett A i dagens system mot ett MVG i det föregående. Istället läggs 

vikten vid hur kunskapskraven är formulerade samt att det finns fler och 

utförligare beskrivningar idag, vilket å andra sidan bör bidra till mindre 

missförstånd i betygssättningen. 

 

3.3 Stress 
 

Underkategorier som återfinns i huvudkategorin ”stress” är 

lärare, krav, samhällskunskapens metoder och kön. 

 

3.3.1 Lärare 

 

Alla deltagarna har poängterat att ett stort ansvar ligger hos 

lärarna, inte bara i termer av att sätta legitima och rättvisa betyg utan även att 

inte bidra till ökad stressnivå hos eleverna. Detta genom såväl genom att 

förstå och sätta sig in i betygssystemen samt att hålla undervisningen och 

examinationerna på en rimlig nivå. 

Asså att det kan vara mer bidragande om vi lärare tolkar systemet fel, skulle 

jag säga. Då skulle jag säga att, ja -då är betygssystemet en bidragande del 
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till den ökande psykiska ohälsan bland unga. Men om vi… tolkar det rätt, så 

tycker jag inte att det är mer stressande nu än vad det var förr. –Jessica 

Jessica, läraren, menar att betygssystemet kan vara en 

bidragande faktor till den ökande psykiska ohälsan bland unga, ifall hon och 

hennes kollegor tolkar systemet fel. Även att det skulle vara bidragande ifall 

man som lärare tolkar det fel och därmed påstår att högsta betyg inte går att 

nå ifall du som elev inte presterar A på varenda examination; 

Det handlar väl väldigt mycket om hur vi lärare, använder oss av 

betygssystemet. –Jessica 

 

[…] om man tänker det här att elever idag upplever att dom alltid måste 

prestera på A-nivå, för att alltid kunna få A-vilket jag tycker är en felaktig 

tolkning. Å det är ju där vi hamnar. Men det skulle man ju kunna tolka in i 

det förra systemet också- det beror ju på hur man tolkar systemen. -Jessica 

Jessica menar att det största ansvaret ligger hos lärarna, genom 

att inte missförstå betygssystemet och bidra till en ökad stressnivå hos 

eleverna. Dock menar hon att det finns ett generellt problem bland lärarna. 

Nämligen att lärare har missförstått systemet och har trott (vissa tror) att 

elever inte kan ha någon formsvacka och missa ett omdöme för att de ska 

kunna få ett A i kursbetyg. Hon menar att om det missförstås på detta sätt är 

det inte konstigt att elever upplever ökad stress. 

Det nya systemet är mer anpassat till vad som faktiskt behövs idag. Sen kan 

man ju tycka att kunskapskraven för dom olika betygsstegen är eh, ganska 

luddigt skrivna. Jag menar.. ”utförligt och utförligt och nyanserat..”- vad är 

skillnaden? Det finns ju en jättestor tolkning för oss lärare och det är klart, 

det påverkar ju stressnivån också. Och vi kommer ju inte runt problemet att 

A bedöms olika av olika lärare, vilket system vi än har. –Jessica 

Det finns även en problematik i elevers ökande stressnivå, när 

den ständiga tolkningsfriheten är närvarande. Tolkningsfriheten hos lärare 

innebär, enligt Jessica, att stressnivån hos eleverna kan öka med vetskapen 
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om att lärare kan bedöma samma prov på olika sätt och därmed innebära 

skillnader i omdöme. 

 

3.3.2 Krav 

 

Det ständiga kravet på elever idag, från alla håll är en faktor 

som alla deltagarna har tagit upp som en relevant faktor för ungdomars 

ökande stressrelaterade ohälsa. 

Alltså.. det värsta är ju nästan.. att det liksom var krav från alla håll. Jag 

ville ju såklart ha bra betyg och lyckas bra i skolan. Men samtidigt som det 

så är det krav på att lyckas från andra håll. Allt i det sociala.. Att alltid var 

snygg, snygga kläder, ha pengar, jobba, resa.. ja allt. –Linnéa 

Linnéa, eleven som har läst gymnasiet med LGY11, menar att 

det fanns en tydligt närvarande känsla av ständiga krav. De krav som är 

ständigt närvarande för elever är inte endast relaterade till skolan och 

betygen, det är snarare en del i alla krav som de upplever. 

 

Jag tror inte det går att sätta en enskild faktor som är mest stressande.. ah 

men det är klart att det är stressande att vara ung. […] det är klart, att vi 

(lärare) ställer krav på dom.. […] och i den här bygden har du ju krav på dig 

att du ska jobba också.. gärna ett, helst två jobb ju, extra! Tjäna massa 

pengar och.. gärna tidigt. […] om man bara hade låtit alla elever vara elever 

hela tiden, ända fram till dom slutar gymnasiet. Och inte jobba extra, så tror 

jag många hade klarat skolan.. bättre också, mycket, mycket bättre! - Jessica 

Läraren som deltog i studien menar att i bygden som hon 

arbetar i är det ofta höga krav hemifrån att man utöver skolan ska jobba 

extra, vilket anses vara en väldigt stressande faktor även det.  
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Jag var inte särskilt stressad under min gymnasietid men asså.. jag skulle 

aldrig vilja vara ungdom nu. Aldrig. Jag skulle aldrig orka med alla krav 

som är nu. Krav på att hinna med allt. Sociala medier, vara snygg, träna, 

resa, jobba och tjäna pengar, va med kompisar och/eller pojkvän, äta god 

mat och dessutom hinna plugga och få bra betyg. –Irma 

Irma menar att hon inte under sin skoltid var särskilt stressad 

över betyg eller liknande, dock poängetrar hon att det verkar vara mer 

påfrestande och stressande att vara ung nu. Även hon poängterar kraven som 

är ständigt närvarande. Dessutom poängetrar alla deltagarna liknande 

faktorer som stressande för ungdomar, alltså alla sociala krav samtidigt som 

kraven från skolan och föräldrar. 

 

3.3.3 Samhällskunskapens metoder 

 

Samhällskunskapens metoder är den faktor som om något är 

mer stressande än andra rörande aspekter i skolan, enligt deltagarna. 

Samhällskunskapens metoder ser lite annorlunda ut mot de flesta andra 

ämnen i skolan. Metoderna som används i samhällskunskapen kan anses vara 

något mer öppna och inte lika enformiga som en del andra ämnen. Debatter, 

seminarium och olika former av inlämningar är några av de varianter som 

innefattas i samhällskunskapen. Detta till skillnad från t.ex. matematiken som 

oftast, på grund av praktiska skäl, använder sig av prov. 

Samhällskunskapen var ett av mina favoritämne i skolan.. men ändå kändes 

metoderna som användes där något mer stressande och att jag blev lite mer.. 

osäker på det vi skulle göra där än i typ matten. Ett prov vet man liksom hur 

det går till. –Irma 
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Trots att ämnet samhällskunskap ofta är omtyckt på 

samhällsprogrammet finns det de som blir extra stressade av metoderna som 

används oftare i samhällskunskapen. Detta just för att metoderna är lite 

annorlunda mot de som anses vara vanliga.  

I efterhand ser jag däremot bara fördelar med att det är andra metoder där.. i 

alla fall på den skolan jag gått på. För på universitetet använder vi ju oss av 

många av dom metoderna som samhällskunskapen innebar på gymnasiet.. –

Irma 

Irma ansåg dock i efterhand att metoderna var användbara och 

bra för de högre studierna. På frågan om samhällskunskapens metoder kan 

anses vara mer stressande för elever, svarade Jessica; 

Kanske.. för vissa (!) kan jag tänka mig. En del som upplever att det är 

jobbigt. Alltså det här med att tala inför grupp.. vara med och debattera och 

diskutera. […] Och lite seminarium och sånt, ja det kan jag nog tänka mig 

ah,,, men å andra sidan […] är det ju också en träning inför högskolan sen. –

Jessica 

Irma och Jessica poängetar här samma sak rörande 

samhällskunskapens metoder och dess konsekvenser i framtida studier. På 

samma fråga rörande samhällskunskapens metoder svarade Linnéa; 

Jag är ganska säker i mig själv och hade aldrig några problem med dom. 

Och inte heller att prata och uttrycka mina åsikter och tankar muntligt 

och/eller i grupp. Men jag såg ju hur andra i klassen blev påverkade av det 

vi gjorde i samhällskunskapen. Så jag tror absolut att det kan vara 

stressande! –Linnéa 

Stressen rörande samhällskunskapens metoder är inget hon har 

upplevt men däremot var det ändå något hon kunde se finnas i klassen och 

bland sina klasskompisar och övriga vänner. Det kan därmed anses vara 

något mer stressande än andra ämnes metoder. 
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3.3.4 Kön 

 

En uppenbar skillnad i stressnivå bland ungdomar är 

könsfaktorn. Alla deltagarna har tagit upp kön som en relevant faktor för den 

aktuella stressnivån hos elever. På följdfrågan om läraren ser någon skillnad i 

stressnivå mellan pojkar och flickor i gymnasiet svarade hon; 

Ja! Det ser jag! Alltså det har jag alltid sett.. att killar är något mer 

avslappnade kring sina betyg. Generellt sett! […] Men tittar vi på betygen så 

har ju tjejerna generellt sett högre betyg! I alla ämnen.. - Jessica 

Jessica var noga med att berätta att skillnaden i upplevd 

stressnivå mellan könen är markant, men även att hon alltid har upplevt att 

den finns närvarande och att det därmed inte har något med det nuvarande 

betygssystemet att göra. Hon poängterade även att killarna oftast presterar på 

examinationer trots den lägre stressnivån. Däremot sa hon även att flickor 

presterar högre och har dessutom generellt sett högre betyg än pojkar. 

Det var ganska tydligt när jag gick i skolan också.. Tjejer stressar upp sig 

över småsaker lättare än killar.. och lägger lite för stor vikt vid att passa in, 

överallt och hela tiden. Å andra sidan var det inte lika vanligt att prata om 

eller med killarna hur de egentligen mådde.. så man vet ju aldrig. –Irma 

När Irma gick i skolan upplevde hon att tjejer stressar mer och 

över fler saker än vad killarna gjorde. Hon menar att det fanns en större 

stress bland tjejerna och att de eventuellt hetsade varandra lite mer än 

killarna. Däremot antyder hon att det inte var lika vanligt eller öppet att prata 

om manlig psykisk ohälsa och stresspåverkan då som det kanske är nu. 

Jag kände mig faktiskt väldigt stressad när jag gick på gymnasiet, det var 

mycket med mobilerna och betygen och kläder och träna och jobba och.. ja 

det mesta. Det kändes som att killarna bara brydde sig om att spela fotboll. 

Och inget av allt det andra som vi tjejer stressade om brydde de sig om.. –

Linnéa 
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När Linnéa gick i gymnasiet under 2011 och 2013 så upplevde 

hon absolut ökad stress, till skillnad mot pojkarna i hennes klass. Hon anser 

att tjejerna i klassen och skolan hade fler många faktorer att leva upp till än 

vad pojkarna hade. 

Nu brydde jag ju mig väldigt mycket om mina betyg också.. jag ville ju 

alltid ha bra betyg, gärna A i allt.. och det var ju lite svårt i början där, när 

allt va nytt för lärarna. Men det kändes inte som att killarna brydde sig lika 

mycket om det som vi.. –Linnéa 

 

4 Diskussion 

 

Under avsnittet diskussion presenteras resultatet i förhållande 

till den tidigare forskningen. Diskussionen innefattar även praktiska 

implikationer rörande studien och en metodologisk diskussion samt tankar 

angående eventuell kommande forskning i ämnet.  

 

4.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att värdera förhållandet 

mellan den ökande psykiska ohälsan bland unga och införandet av LGY 11, 

främst rörande ämnet Samhällskunskap. De två aspekter deltagarna ansåg 

vara mest stressande, relaterat till skolan och samhällskunskapen var lärarnas 

okunskap och/eller misstolkning av betygssystemet samt 

samhällskunskapens metoder. 

Intervjun från Tv4, omnämnd i inledningen, var missvisande 

utifrån studiens resultat. Deltagarna som alla har insikt och erfarenhet av de 

aktuella betygssystemen vittnade om andra aspekter och ansåg inte 
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betygssystemen vara ensamt bidragande faktor till ökad stress. Däremot är 

föreliggande studie inte generaliserbar och kan därmed komma att få annat 

utfall i andra liknande studier.  

Gustafsson, Måhl och Sundblad (2012) menar, som ovan 

nämnt, att betyg har primära och sekundära funktioner. Dessa funktioner blir 

i skolan ganska otydliga och betyg används, benämns och ses oftast som en 

sak. Däremot finns de båda aspekterna av primära och sekundära funktioner 

innefattat i termen betyg, för ungdomar och yrkesverksamma lärare i 

samhällskunskap. Som resultatet visade så benämns betyg som något som 

både används som ett kvitto på elevers kunskap. Dock ligger det även stor 

fokus på hur betyg är något som gör att elever kan komma in på högre 

studier samt till viss del även en statussymbol. Dock har ingen av deltagarna, 

som resultatet visar, varit inne på de djupare faktorerna med betyg så som 

elevens rätt att utvecklas och hur eleven ska kunna få rätt utbildning med 

hjälp av betygen (Gustafsson, Måhl & Sundblad, 2012). Läraren som deltog 

nämnde däremot att hon inte såg någon skillnad i hur lärare agerar i termer 

av att hjälpa elever att uppnå ett godkänt betyg, oavsett betygssystem. 

Dessutom visar resultatet av studien att det finns viss skillnad mellan synen 

på betyg beroende på om du är lärare eller elev. Lärare lägger mer vikt vid 

kunskapen som ligger bakom det betyg som eleven har presterat, därmed lite 

mer fokus på de primära funktionerna med betyg. Medan elever lägger mer 

vikt vid de sekundära funktionerna och mestadels ser framtidsplaner och 

vilka universitet och program de kan komma in på med de betyg de har 

åstadkommit.  

Ingen av de deltagande före detta eleverna lade fokus på hur betyget i 

samhällskunskap skulle kunna få dem att känna sig resursstarka och därmed 

även prestera bättre i resterande ämnen, vilket Klapp (2015) menar är ett av 

de komplexa samband som betyg kan medföra. Dock var läraren inne på 

denna faktor och nämnde att elever som anstränger sig mer i ett ämne och får 
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bra betyg där, oftast får bättre betyg i resterande ämnen. Detta hände oftast 

flickor men hon poängterade även att pojkar generellt presterar ganska bra 

oavsett förberedelser.  

Trots att, som ovanstående avsnitt om LPF 94 OCH LGY 11 

tyder på stora skillnader, återfinns inga skillnader i hur lärare eller elever 

uppfattar betygssättningen genomförda av lärare. Den som antydde att det 

fanns skillnad var eleven som börjat gymnasiet under LGY11s första 

verksamma år och därmed kände av skillnader mellan de olika systemen. 

Dock mestadels på grund av okunskapen rörande systemet och hur lärarna på 

skolan inte hade hunnit arbeta sig in i det för bästa resultat för eleverna. De 

ämnesplaner och centrala innehåll som omnämns i samma stycke ovan, visar 

på små skillnader rörande undervisningen och hur den ska bedrivas. De 

största skillnaderna ligger i hur betyget i samhällskunskap ska bedömas och 

grundas på. Däremot visar resultatet av studien på att alla deltagarna var 

enliga om hur samhällskunskapens metoder kan anses vara den mest 

stressande aspekten i undervisningen och examinationerna. Alla deltagarna 

vittnar om hur det, antingen för de själva eller andra, har varit de mest 

stressande och påfrestande examinationerna under gymnasietiden. Dock, 

återigen finns det aspekter som pekar på det Gustafsson, Måhl och Sundblad 

(2012) tar upp rörande de sekundära funktionerna med betyg. Hur betyg, i 

detta fall i samhällskunskap, kan genom dess metoder ge bra förutsättningar 

för de kommande studierna på högskola eller universitet. Därmed detta även 

bringa något positivt trots negativa och stressande upplevelser. Genom de 

metoder som samhällskunskapen ofta tenderar att använda kan även Klapps 

(2015) och Hiltunens (2017) teorier om resurser appliceras. Detta eftersom 

de elever som tenderar att klara av de krav som ställs på dem även ökar deras 

resurser och därmed deras chanser att klara av även andra ämnen. Däremot 

finns det faktorer som även pekar på motsatsen. De elever som inte klarar av 

samhällskunskapens metoder tenderar att förlora resurser och därmed vara ut 
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för även andra misslyckanden och resursförluster. För att förtydliga så gäller 

detta inte endast misslyckanden ursprungligen i samhällskunskapen utan alla 

ämnen. 

Precis som MUCFs undersökning från 2016 visar, så kände de 

före detta elever någon form av stress under gymnasietiden. Dessutom 

vittnade även läraren om stressade elever, dock såg hon ingen skillnad 

mellan tiden för betygssystemen utan att ungdomar i alla hennes år som 

lärare har mått dåligt. Detta är dock i linje med vad MUCF har rapporterat 

om, hur främst kvinnor har stressrelaterade hälsoproblem och har svårt att 

hitta balans mellan skola och socialt liv. Som resultatet visade så var detta 

något som båda de kvinnliga före detta eleverna hade upplevt. Än mer den 

deltagare som läst gymnasiet med LGY 11, däremot inte på grund av 

betygssystemet. Utan snarare på grund av socialt liv i samband med lärarnas 

okunskap om och att förmedla de nya kunskapskraven och betygssystemet.  

Resultatet visar att eleven som läste gymnasiet upplevde att det 

var flera i hennes klass som mådde psykiskt dåligt över betygen i gymnasiet. 

Dock inte på grund av betygssystemet i sig utan snarare momentet att bli 

bedömd och själva betyget. Hon talade även om att de flesta i klassen och 

som hon kände upplevde att lärarna inte hade koll på det nya systemet och att 

stressen och oron snarare berodde på dem. Detta var inte något som eleven 

som läst gymnasiet med LPF94 upplevt, tack vare att denna deltagare läste i 

mitten och slutet av perioden för systemet. I enlighet med Klapp (2015) så är 

betyg generellt, något som stressar elever och därmed är den faktorn som inte 

är bra för ungdomar. Detta var något som deltagarna höll med om och läraren 

i studien påtalade att den ökande stressen förmodligen inte hade med det nya 

betygssystemet att göra. 

De aspekter som BRIS tar upp i sin undersökning från 2017, är 

något som läraren i den föreliggande studien säger kan ha att göra med att det 

numer är ett öppnare samhälle och klimat för frågor som rör ohälsa. Hon 
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menade att det förmodligen inte hade något att göra med det nya systemet, 

eftersom hon har upplevt stressrelaterad ohälsa bland eleverna under alla sina 

år. Dock nämnde hon inga av de faktorer enskilt som Vårdfokus (2017) har 

omnämnt som bidragande faktorerer till den ökande stressen, utan snarare en 

kombination av krav i dagens samhälle. Inte heller kunde hon se något 

samband mellan ökad stress och samhällskunskapen, snarare generellt i 

skolan. 

Ytterligare en faktor som var tydlig i resultatet var kön. Hur 

skillnaden i stressnivå mellan kön, likt Einberg och Claussons (2017) teorier, 

var tydlig. Detta för såväl lärare som båda eleverna som läst gymnasiet med 

de olika systemen. De som var överrepresenterade i hög stressnivå var 

flickorna. Inga av deltagarna tog dock upp de faktorer som idag kan anses 

som aktuella, rörande kvinnors position och förväntade agerande i samhället. 

Enligt Einberg och Clausson (2017) upplever flickor mer krav från sociala 

omgivningar och även från lärare. Dessa faktorer var inget som någon av de 

deltagande intervjupersonerna reflekterade över, mer än att konstatera att 

flickor är mer stressade än pojkar under gymnasietiden.  

Den aktuella skolan kan spela roll för studiens utfall, eftersom 

enligt läraren så har de gott om personal att ta hand om problem liknande 

dessa. De har även, enligt läraren, nästan 100 procent utbildade lärare på 

skolan, vilket enligt Einberg och Clausson (2017) kan spela roll för arbetet 

emot psykisk ohälsa och därmed påverka eleverna positivt. Resultatet i 

föreliggande studie stämmer inte överens med de slutsatser Einberg och 

Clausson (2017) drar rörande hur elever idag skattar skolorna högre än deras 

egna upplevda stressnivå på grund av kraven i skolan och på skolarbetet. 

Varken lärare eller elever i den föreliggande studien nämnde att kraven i 

skolan eller på skolarbetet som enskild faktor till ökad stress. 

Däremot visar Hiltunen (2017) på liknande intervjusvar som i 

den föreliggande studiens resultat. Hiltunen visar snarare på flera rörliga 
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aspekter i elevers självskattade stressrelaterade ohälsa. Väldigt lika de 

faktorer som belysts i föreliggande studies resultat. Hiltunen skriver om 

”Fanny” som tar upp de krav som ställs på unga idag. Detta är även något 

som alla deltagare i föreliggande studie nämner, omnämnda i olika termer 

men av samma genre. Likväl ”Fanny” som deltagarna i föreliggande studie, 

tog upp faktorer som snygga kläder, bra betyg, jobb, kompisar etc. Dock 

menar Hiltunen (2017) att pojkar innefattas av liknande stressfaktorer som 

tjejer, bara att de inte pratar om det på samma sätt som flickor. Även detta 

nämner Linnéa i sin intervju, där hon menar att många tjejer i hennes klass 

var stressade över skolan och det sociala livet. Hur killarna i klassen mådde 

visste ingen, för de sa inget. 

Resultatet i studien visar även hur ungdomar idag spenderar 

mer tid framför dator och mobil, med diverse sociala medier samt hur detta 

påverkar dem och deras generella stress. Tiden som idag spenderas 

skrollandes på mobilen spenderades dock på annat förr, menade den 

yrkesverksamma läraren i studien. Att dessa faktorer skulle spela roll för 

stressrelaterad ohälsa i skolan, trodde inte hon var aktuellt. Däremot är detta 

något som Trondman (2016) påvisar spela roll för ungdomars stressnivå. 

Eleverna i studien ansåg, i enlighet med Trondman (2016) att detta absolut 

var en stressande faktor i samband med förväntningarna på bra betyg.  

Att samhällskunskapen, betygssystemet eller sociala faktorer enskilt skulle 

vara ensam faktor till den ökande psykiska ohälsan bland unga är det inte tal 

om i varken tidigare forskning eller i de föreliggande intervjuerna. Däremot 

vittnar alla deltagare i studien om vikten vid att läraren tolkar och förmedlar 

betygssystemet och kunskapskraven rätt. Eftersom det är den enda faktorn 

som skulle kunna få elever att känna stress inför betygssystemet och 

kunskapskraven i såväl samhällskunskap som andra ämnen. Det enda enskilt 

stressande med samhällkunskapen är dess metoder, dock finns det inte 

belägg för detta i tidigare forskning. 
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4.2. Praktiska implikationer 
 

Resultatet av föreliggande studie är till viss del i enlighet med 

tidigare forskning och teorier inom ämnet. Deltagarna i studien har till viss 

del angivit samma faktorer till den ökande psykiska ohälsan bland unga. 

Däremot ansåg de att det inte fanns något samband mellan införandet av det 

nuvarande betygssystemet och ökad upplevd stress. Däremot stämde övriga 

teorier mestadels in på deltagarnas intervjusvar. Alla deltagarna upplevde 

ämnet svårt och kunde se hur elever och ungdomar idag generellt mår sämre 

men inte hur det enskilt skulle ha att göra med vilket betygssystem som 

återfanns under deras gymnasieperiod. Inte heller hur ämnet 

samhällskunskap skulle vara mer stressande än något annat, förutom när det 

kom till dess examinationsformer. Studien genomfördes eftersom de som inte 

går eller verkar inom skolans korridorer ofta har uppfattningen att kraven 

från skolan på eleverna idag är mycket högre än de var för 10-20 år sedan. 

Studien skulle kunna användas för att till viss del bevisa motsatsen. Dock är 

studien inte generaliserbar så andra utfall kan komma att finnas eller uppstå 

vid ett nytt genomförande av liknande studie. Förhoppningsvis innebär det 

ökade antalet anmälningar till BRIS (2016) om psykisk ohälsa bland unga 

endast att det idag är mer accepterat att prata om det, och inte har något med 

deras betygssystem och betygssättning att göra.  

 

4.3 Metodologisk diskussion 
 

Eftersom föreliggande studies syfte var att problematisera 

förhållandet mellan ungdomars ökande psykiska ohälsa och införandet av 

LGY 11 ansågs intervjuer och den kvalitativa metoden passande. Detta tack 

vare att intervjuer med personer som har erfarenhet av fenomenet, i detta fall 

de olika betygssystemen i samhällskunskap, genererar datan djupgående 
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fakta och information om dennes uppfattning av stress under den aktuella 

perioden. Detta tenderar även att individen bringar fakta kring sin 

självupplevda livsvärld under den aktuella perioden (Kvale, 2014), så väl 

lärare som elever. När det kommer till intervjuer som liknar de som 

genomförts i föreliggande studie, finns det aspekter att ta hänsyn till. 

Aspekter som rör intervjuerna med eleverna och till viss del läraren, detta 

eftersom det var en tid sen de gick i skolan och som läraren undervisade och 

bedömde samhällskunskap med LPF 94. Denna aspekt berör det narrativa i 

en sådan intervju. Eftersom tiden som gått sedan den aktuella perioden kan 

ha påverkat synen och känslorna angående stressen i samhällskunskap och 

andra ämnen och därmed påverka utfallet i studien (Langemar, 2008). För att 

minska dessa faktorer fick deltagarna ut frågorna i förhand för att kunna 

tänka tillbaka på den aktuella perioden i livet. Däremot hade det varit att 

föredra att även skicka med LPF94 till den deltagande läraren för att denne 

skulle få chans att minnas tillbaka och bidra med djupare fakta om 

betygssystemet och elevers upplevda stressnivå. Där finns dock alltid en 

tidsaspekt att ta hänsyn till. En yrkesverksam lärare upplever eventuellt att 

inte den tiden finns, att läsa igenom ett sådant dokument inför en intervju och 

kan då eventuellt tacka nej om det anses vara för mycket arbete.  

 Eftersom studiens syfte aldrig var att generalisera var inte en 

kvantitativ metod aktuellt för den föreliggande studien (Langemar, 2008). 

Enligt Kvale (2014) ger en semistrukturerad intervju möjlighet till deltagaren 

att själv bestämma vad denne vill berätta och dela med sig av. En intervju av 

sådan typ tenderar även att öppna upp eventuella dörrar som uppkommer 

under samtalet med deltagaren, även att räta ut eventuella frågetecken. En 

semistrukturerad intervju tenderar även att utöka och förlänga mängden 

insamlad data, eftersom följdfrågor och nypåkomna aktuella frågor kan 

ställas.  



 Malin Andersson  

                                                                                                      Examensarbete Statsvetenskap 

              4SHÄ4E 

   Avancerad nivå 

 

50(55) 

 

 Ytterligare fördelar med kvalitativa intervjuer i den 

föreliggande studien rör hur urvalet gav möjlighet att få deltagare som 

författaren visste skulle kunna bidra med mycket och djup fakta. Deltagare 

som kunde bidra med intervjuer som genererade mycket och relevant data till 

studien. Därmed var det inget slumpmässigt urval utan ett strategiskt, detta 

även på grund av svårigheten med att få tag i deltagare inom tidsramarna. 

Alla kontaktade deltagarna i den föreliggande studien valde att delta, vilket 

innebär att en personlig kontakt kan komma att underlätta såväl tidsramarna 

som intervjun och dess kvalitativa och relevanta utgång. I detta fall återfinns 

inga negativa aspekter med att ha tidigare personlig kontakt med deltagarna 

då det endast ansågs gynna studien och den funna datan. Detta eftersom 

deltagarnas intervjusvar upplevdes som ärliga och genomtänkta samt att de 

tillförde data till studien. Inga kritiska tankar rörande elevernas intervjusvar 

har funnits, detta tack vare den personliga kontakten och vänskapen mellan 

intervjuare och deltagare. Inte heller har kritiska tankar riktats mot den 

deltagande lärares intervjusvar, eftersom allas upplevelser kring ungdomars 

upplevda stress och den självupplevda uppfattningen kring betygsystemen 

varierar. Genom den självuppfattade nivån av stress och betygssystem 

kommer en liknande studie därmed förmodligen inte vara replikerbar. Detta 

på grund av att svaren är baserade på individuella aspekter som grundas och 

tar sin form i olika livsförhållanden (Kvale, 2014). De deltagare som valde 

att delta utgjorde helt studiens resultat och med andra deltagare bör resultatet 

därmed skilja sig åt. På grund av tiden som har gått sedan eleverna gick i 

gymnasiet kan spela roll för studiens utfall. Dock kan resultatet kunnat bli 

missvisande ifall en av de som intervjuats fortfarande gick i skolan och hade 

betygssystemet och känslorna rörande stress aktuellt och den andra inte. 

Däremot kan det ge en mer rättvis bild mot yrkesverksamma lärare. Eftersom 

de nu tenderar att ha kommit in i det nuvarande betygssystemet mer än de 

gjort under Linnéas tid i gymnasiet. Ett problem likt detta är svårt att lösa 

och därmed togs beslutet om avslutad gymnasietid för de deltagande. 
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Däremot har båda intervjuerna med eleverna genomförts med samma 

premisser och med samma grundfrågor. Den deltagande läraren har av 

naturliga skäl fått andra frågor men även den intervjun genomfördes i övrigt 

på samma premisser och förberedelser som de andra. Alla deltagarna har 

därmed i förväg fått samma information rörande etiska aspekter och den 

kommande intervjun. Alla deltagarna har även i förväg fått möjlighet att 

förbereda sig inför intervjun med hjälp av frågorna. Alla deltagarna har även 

i efterhand fått samma möjlighet att tillägga eller ändra intervjusvaren. Det 

som till viss del har åtskilt intervjuerna är dess följdfrågor. 

 Som ovan nämnt kan den aktuella skolans verksamhet och hur 

rutinerna är där, ha påverkat resultatet i studien. Detta eftersom olika skolor 

har det olika förspänt med faktorer som kan påverka elevers välmående. 

Däribland skolhälsovård, skolans syn på stressrelaterad ohälsa bland unga 

men även hur tät lärarbehörigheten är. Därmed även vilka förutsättningar de 

har att tolka betygssystemen men även för sambedömning i 

samhällskunskap. En annorlunda skola, med annorlunda deltagare och 

annorlunda intervjusvar kommer inte heller analysen av resultatet bli 

detsamma som i föreliggande studie. Genom att intervjua två av varje kön, 

såväl lärare som elev och eventuellt även elever som hoppat av gymnasiet, 

skulle kunna ha genererat en annorlunda och bredare bild av 

problematiseringen. Att generalisera studien var aldrig tanken och dessa 

aspekter påvisar även svårigheterna att göra studien replikerbar (Langemar, 

2008). 

 

4.4 Framtida forskning 
  

För att uppmuntra till framtida forskning på området har det under 

studiens gång uppkommit några idéer. Genom att istället för undersökningar 
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som rör elevers ökande psykiska ohälsa relaterat till nya betygssystem kan 

kommande studier istället beröra problematiseringar som uppkommit under 

föreliggande studie. Genom att istället undersöka vilka faktorer som faktiskt 

är de mest stressande faktorerna med att gå samhällsprogrammet på 

gymnasiet, eller gymnasiet i sig. Då kan en kvalitativ studie vara 

problematiskt och bör därmed istället genomföras med till exempel 

kvantitativ metod, enkäter. Finns tiden är det givetvis även en fördel att göra 

kvalitativa intervjuer som komplement till enkäter.  

 De två aspekter som i intervjuerna ansågs mest stressande, 

relaterat till skolan var lärarnas okunskap och/eller misstolkning av 

betygssystemet samt samhällskunskapens metoder. Dessa är även de som det 

uppkom flest tankar om. Under föreliggande studie uppkom därmed tankar 

kring ett eventuellt fokus på samhällskunskapens metoder som stressande för 

eleverna. Att då i kommande forskning ta reda på hur och om elever med 

bakgrund i samhällskunskapsprogrammet har fördel i högre studier eller om 

det endast anses som stressande och obekvämt. Även ifall elever på olika 

program upplever samhällskunskapens metoder olika mycket stressande eller 

ifall det endast har att göra med personligheter, hos såväl lärare som elever. 

Att även ta reda på hur utbrett problemet med missförstånd och 

missuppfattningar rörande betygssystemet är. Detta genom att antingen ta 

reda på hur lärare tolkar systemet och/eller ifall de ändrat sin bild av hur 

kunskapskraven ska behandlas, sedan införandet av LGY 11. Men frågan är, 

finns det ett rätt och fel? Är inte det den mänskliga faktorn, att allt inte ses ur 

samma glasögon? Inte heller resultatet i föreliggande studie, sanningen ligger 

i betraktarens ögon. 
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6 Bilagor  

6.1. Bilaga 1 
Intervjuguide elev 

När gick du i gymnasiet (mellan vilka år) och vilket betygssystem hade du 

då? 

Vad hade du för framtidplaner när du gick i gymnasiet? 

Vad arbetar du som idag? 

Hur upplevde du ämnet samhällskunskap? 

Vad hade du för mål/ambition med dina studier på samhällsprogrammet/i 

samhällskunskap? 

Vilka betyg strävade du efter (generellt)? 

Vilket betyg strävade du efter i samhällskunskap? 

Hur upplevde du lärarnas förmåga att sätta rättvisa och legitima betyg och 

hur väl upplevde du att de kunde och kände sig säkra i betygssystemet? 

Upplevde du att du fick betyg som motsvarade dina prestationer/kunskaper 

(generellt)? 

Upplevde du att du fick betyg som motsvarade dina prestationer/kunskaper i 

samhällskunskap? 

Var du stressad i tonåren? Varför? 

Var du stressad över betygen i skolan (generellt)? Varför? 

Var du stressad över betyget i samhällskunskap? Varför? 
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Innebar samhällskunskapens metoder att du kände dig stressad/osäker? T.ex. 

debatter, seminarier, diskussioner etc. Varför? 

Var du stressad över andra faktorer (sociala medier, framtiden, familj, 

vänner, socialt liv, träning, hobby, etc.)? 

Varför tror du att den psykiska ohälsan bland unga ökar? 

Vad hade du gjort annorlunda om du fick gå om gymnasiet och läsa om 

samhällskunskapen? 

 

6.2. Bilaga 2 
Intervjuguide Lärare 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Hur länge har du varit lärare? 

Känner du dig säker i det nuvarande betygssystemet? 

Vilket var enligt dig, det mest fördelaktiga betygssystemet (LPF 94 eller 

LGY 11), i termer av elevstress? 

Upplever du skillnad i elevers beteende i skolan? 

Upplever du skillnad i elevers prestationsnivå i samhällskunskap, mellan 

tiden då det var det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet och nu? 

Upplever du skillnad i elevers stressnivå i samhällskunskap? 

Tror du att samhällskunskapens metoder är stressande för eleverna?  

Finns det skillnad i elevers välmående då vs. nu? 

Varför tror du att den psykiska ohälsan bland unga har ökat? 

Vilka för- och nackdelar ser du med de olika systemen? 
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Vilka faktorer tror du är mest stressande för elever i gymnasiet idag? 

Hanterar du eleverna och deras eventuella stress på grund av skolan och 

betygen olika idag (mot då)? 

Vad kan du ge för tips till en ny lärare, om denne uppmärksammar psykisk 

ohälsa bland eleverna? 

 

6.3. Bilaga 3 
Betygskriterier för Samhällskunskap A. 

Godkänd (G)  

”Eleven deltar i och tar ett visst eget ansvar för studieplaneringen i 

samhällskunskap. 

I studiet av skilda samhällsfrågor söker eleven sig fram till, använder och 

presenterar relevanta fakta, såväl inhemska som internationella. Eleven ser 

på frågorna utifrån olika perspektiv och värderingar och anger orsaker och 

konsekvenser i den valda frågan. Eleven drar egna slutsatser och uppvisar et 

begynnande eget ställningstagande. 

Utifrån historisk bakgrund kan eleven till vissa delar beskriva det svenska 

samhället ur ekonomisk, politisk och social aspekt.  

Eleven har tillägnat sig en grundläggande kunskap om sin egen och andra 

människors livsvillkor och kulturella identitet. 

Eleven redogör för hur olika idéer och värderingar i samhället har utvecklats 

och hur de styr människors tänkande och handlingar. 

Väl Godkänd (VG) 

Eleven deltar aktivt och ansvarsfullt i studieplaneringen i samhällskunskap. 
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Eleven kan utifrån olika perspektiv och värderingar söka fram, välja ut, 

sammanställa och analysera ett brett utbud av inhemska och internationella 

fakta för att belysa olika aspekter samt ange orsaker och konsekvenser i 

valda samhällsfrågor. 

Eleven uttrycker och argumenterar för egen ståndpunkt och drar 

analyserande och reflekterande slutsatser. 

Eleven har tillägnat sig grundläggande kunskaper om ekonomisk, politisk 

och social utveckling i ett historiskt perspektiv och kan förklara svenskt 

samhällsliv under 1900-talet. 

Eleven har insikt i individers och gruppers skilda livsvillkor och kulturella 

identiteter.  

Eleven har insikt i om hur olika idéer och värderingar har utvecklasts och om 

hur detta kan påverka egna och andras ställningstagande i skilda 

samhällsfrågor. 

Mycket Väl Godkänd (MVG) ” 

Betygskriterierna för denna nivå återfinns inte i litteraturen och skulle under 

den aktiva perioden författas på lokal nivå.   

 

6.4. Bilaga 4 
Kunskapskrav Samhällskunskap 1b. 

”E 

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens 

organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. 

Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin 

analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter 

och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven 
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översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra 

enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets 

utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och 

samhällsstrukturer. 

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och 

konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet 

samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven 

diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar 

på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter 

och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter. 

Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i 

rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, 

tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och 

samhällsekonomin. 

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska 

och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla 

reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss 

säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i 

samhällskunskap i olika presentationsformer. 

 

D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 

uppfyllda. 

 

C 

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens 

organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. 

Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin 

analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter 
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och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven 

utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra 

välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis 

arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och 

samhällsstrukturer. 

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och 

konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet 

samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt 

värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna 

och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan 

ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla 

omdömen andras ståndpunkter. 

Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i 

rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, 

tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och 

samhällsekonomin. 

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska 

och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra 

välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. 

Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina 

kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig 

självständigt i förhållande till källorna. 

 

B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 

uppfyllda. 

 

A 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika 

samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande 
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idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de 

mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och 

drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika 

samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat 

redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade 

och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis 

arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och 

samhällsstrukturer. 

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och 

konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet 

samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt 

värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och 

nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på 

samhällsfrågorna. Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter 

och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter. 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och 

skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets 

inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan 

den privata ekonomin och samhällsekonomin. 

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och 

tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra 

välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och 

trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat 

sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer 

samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.” (Skolverket, 

2017b).  

 


