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Abstract 

 

 

 
It’s not a new occurrence that girls have higher certificate than boys. The statistic shows the 

same at school of Kallinge in Ronneby.  There is a great difference between boys and girls in 

their certificate from the ninth class.  There are many different factors that affect the pupils. 

We chose to do an investigation about attitudes in school. We interviewed seven pupils and 

asked them questions about their background, their current situation in school, certificate and 

their future. We found out that the family and the social background was important for their 

attitudes and their choice in the future regarding education, occupation and where they choose 

to reside. We could also see that friends had an important impact to each other. There must be 

a balance between your own and others expectations.    
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1. Bakgrund 
Ett viktigt val som de flesta ungdomar ställs inför är gymnasievalet. Vi lever i en värld där 

livsvillkor genomgår allt större förändringar. Den sociala och kulturella moderniseringen sker 

i olika hastighet i hela samhället. Vår värld blir mer internationell och erbjuder större 

valmöjligheter som man måste ta ställning till. Framförallt så ställs ungdomar inför allt fler 

valsituationer och det har blivit svårare att bli vuxen. Kravet att lyckas blir större för dem och 

det räcker inte att bara lyckas, de måste även bestämma vad de ska lyckas med. Deras vardag 

är oftast splittrad av ibland motsägelsefulla normer i hemmet, skolan, fritiden och 

offentligheten. Ibland går varken förväntningarna och verklighet, eller ideal och självbild, 

ihop. Ungdomarna blir mer individualiserade och olika faktorer formar deras gymnasieval. 

Vad har pojkar och flickor för attityd till skolarbete och betyg med tanke på att detta påverkar 

deras gymnasieval? Den frågan ställde vi oss och valde därför att fördjupa oss på en speciell 

skola, nämligen Kallingesskolan. Där har det visat sig att ungdomarnas betyg skiljer sig en del 

ifrån ungdomarna i övriga landet. Eftersom betyget kan vara avgörande när det gäller 

gymnasieval är vi intresserade av vilka attityder ungdomarna på Kallingeskolan har när det 

gäller att studera för att få ett visst betyg och hur de ser på möjligheterna inför framtiden. 

 

Kallinge Rektorsområde ligger i Ronneby kommun och har cirka 7000 invånare. Orten är ett 

gammalt brukssamhälle där det finns många småföretag. Ronneby ligger i Blekinge, i de 

sydöstra delarna av Sverige. Blekinge består av fem olika kommuner, däribland Ronneby. Här 

bor och lever strax under 30 000 invånare. Människorna här har tillgång till 16 olika skolor 

beroende på var i Ronneby kommun man bor. Tre stycken är betygssättande skolor, vilket 

innebär grundskolans senare år 7-9. Skolorna är olika stora och har olika upptagningsområden 

som bygger på en geografisk indelning. Den största av skolorna är Snäckebacksskolan med 

cirka 500 elever. Därefter kommer Kallingesskolan med cirka 400 elever. Den sista skolan är 

Hobyskolan med ett elevantal på cirka 370.  

 

Efter utvärdering, uppföljning och granskning visar statistiken en sluttande trend angående 

pojkars slutbetyg i årskurs nio, flickorna följer inte samma trend. I dagsläget är det omotiverat 

stora skillnader i pojkars och flickors betyg. Kallingeskolan är en F-9 skola, vilket innebär att 

de har elever från förskoleklassen upp till nian. Det är just på den här skolan trenden blir extra 

tydlig då meritvärden utmärker sig i relation till övriga landets skolor. År 2006 hade 

Kallingeskolan i genomsnitt 177,2 i meritvärde, medan riket för övrigt hade 206,8. För att 
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jämföra med de två andra betygssättande skolorna, så hade Hobyskolan 203,4 och 

Snäckebacksskolan 196 i meritvärde. http://siris.skolverket.se. (2007-04-12) 

 Detta har blivit uppmärksammat både av lärare och av kommunpolitiker. En utredningsgrupp 

har blivit sammanförd för att undersöka varför det är så tydliga skillnader i slutbetygen. 

Utredningsgruppen består av FoG, Förskole- och Grundskoleenheten, och Myndigheten för 

skolutveckling. Med start 05/06 har de avtalat om ett treårigt samarbete kring tre viktiga delar 

i skolan, nämligen: jämställdhet, betygsättning och IUP, individuella utvecklingsplaner. Det 

finns ett utvecklingsbehov gällande betygsresultaten som under skolår nio har uppvisat stora 

betygsskillnader mellan pojkar och flickor. Meritvärdet ligger lägre än förväntat och många 

elever lämnar grundskolan utan ett fullständigt betyg. Utredningsgruppen har kommit fram till 

att anledningarna är komplexa och har bland annat att göra med skolornas upptagninsområden 

och socioekonomiska samband. Fokus ska ligga på jämställdhet som redan ska 

uppmärksammas i förskolan och löpa som en röd tråd genom hela grundskolan. Genom de tre 

faktorerna individuella utvecklingsplaner, jämställdhet och betyg och bedömning ska arbetet 

med att jämna ut skillnaderna fortgå. (ronneby.se)  

 

I ett pressmeddelande från skolverket den 15 december 2005 kommer det fram att i hela 

landet är det 89,2 procent av eleverna som är behöriga till gymnasiet, medan det är 86,3 

procent på Kallingeskolan. Detta innebär att eleverna har minst betyget Godkänd i de så 

kallade kärnämnena svenska, engelska och matematik, det är i dessa ämnen som de nationella 

proven görs i årskurserna fem och nio. Hur kan det då komma sig att Ronneby faller ut ur 

denna statistik trots att de har en anpassad studiegång där fokus ligger på att alla elever ska nå 

målen och kunna få betyget Godkänd i just de här ämnena? Ronneby kommun tillämpar en 

strategi där alla elever som söker in till gymnasiet automatiskt kommer in på sitt 

förstahandsval. Detta kan man göra då kommunen är så pass liten att konkurrensen om 

platserna inte är tillräckligt stor. Konsekvensen av detta kan medföra att attityden bland 

eleverna i årskurs nio blir att ”det fixar sig”, eftersom de ändå kommer in på sitt 

förstahandsval. Om eleverna hade fått slåss om platserna hade de känt sig mer motiverade att 

ytterligare göra sitt bästa och få högre betyg. 

 

Expressen publicerade en artikel med rubriken ”Bästa och sämsta skolorna där du bor – lista 

på alla skolor i Sverige” (2007-08-26) Det var de betygsättande grundskolor som listades upp. 

Vi jämförde alla närliggande länen, Skåne, Kronoberg, Kalmar och hela Blekinge och listan 
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visar att Kallingeskolan har de lägsta genomsnittliga meritvärdet av alla skolor som ligger i 

denna delen av Sverige. 

 

1.1 Bakgrund till projekt Ronneby våren 2007 

I slutet på höstterminen 2005 fick jag (Amalia) under en föreläsning på Växjö Universitet ett 

samtal från Britt-Louise Ek som jobbar på Lärarutbildningens kansli. Eftersom jag tidigare 

hade gjort upp min studiegång så visste hon att jag under den kommande vårterminen hade 

mitt examensarbete framför mig. Hon berättade kortfattat vad projektet handlade om och 

undrare därpå om jag var intresserad. Eftersom jag inte vid denna tidpunkt börjat tänka 

närmare på ämne till mitt examensarbete var jag givetvis villig att vara med.  

 

Hösttermin övergick i vårtermin och vi var sammanlagt tre stycken som skulle vara 

engagerade i detta projekt. Vi åkte ner till Ronneby för ett möte på kommunen. Alla var 

engagerare och spända inför det som väntade. Skrivandet satte igång. Tre veckor senare mitt i 

uppsatsskrivandet blev vår handledare akut sjukskriven. Uppsatsen blev liggande på hyllan i 

väntan på att en ny handledare skulle tilldelas oss. Enkäterna var i akut behov av att bli ifyllda 

innan skolorna slutade för sommarlov. Allt blev fördröjt och slutligen fick vi inse att 

uppsatsen inte skulle bli klar i tid.  

 

Det var först våren 2007 som skrivandet kom igång igen, nu med förstärkning. En kollega på 

skolan, där arbetar (Ljilja) hade fortfarande sitt examensarbete kvar och ville gärna vara med 

och skriva, speciellt eftersom hon själv har gått på Kallingeskolan. Vi bestämde oss för att 

skriva ihop och efter konsultation av vår nya handledare Glenn Sjöstrand sattes skrivandet 

åter igång. Eftersom det genomfördes en omfattande enkätundersökning LUPP (lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken) i Ronneby kommun bland samtliga åttondeklasser 2006, 

bestämde vi oss för att göra intervjuer istället. Enkätundersökningen (LUPP) behandlade de 

frågor som vi hade tänkt ställa i samband med våra enkäter. Ungdomarna har fått svara på 

frågor som gäller framtidstro, fritid, skola, hälsa, trygghet, inflytande, samhälle, politik.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med detta arbete är att göra en attitydundersökning hos eleverna när det gäller skola, 

betyg och framtid.  
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1.3 Problemformulering 

Betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor har utmärkt sig just i Ronneby kommun. Hur 

kan det komma sig att dessa omotiverat stora betygsskillnader finns just här i Ronneby? Vilka 

faktorer är det som styr eller påverkar pojkars och flickors attityder till skolarbete och betyg?  

 

1.4 Förväntade resultat  

Då projekt Ronneby 2007 är slutfört förväntar vi oss att vi har fått en större förståelse för 

elever som lever och verkar i Ronneby med omnejd. Vi vill kunna sätta oss in i elevernas 

tankevärld och hur de resonerar kring sina betygsresultat. Förhoppningarna om att kunna lösa 

mysteriet med de omotiverat stora betygsskillnaderna är stora. Vi hoppas att få mer klarhet i 

vad som händer och sker i elevernas skolvärld och verkligheten utanför.  

 

1.5 Avgränsningar 

Det finns många olika förklaringar till varför det är så stora betygsskillnader i Ronneby 

kommun och på Kallingeskolan. De olika faktorerna kan exempelvis vara: vilken framtidssyn 

och vilka förväntningar eleverna har, hur deras bakgrund ser ut och hur är skolklimatet på 

deras skola. Vi har åskådliggjort det med kartan nedan 

 

 
 

Vi har med detta arbete gjort ett medvetet val att avgränsa oss till att undersöka elevernas 

attityder gentemot skolan, betyg, framtidssyn och hur detta påverkar det automatiska 

gymnasieintaget.  
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2. Aktuellt för uppsatsen 
Under den här rubriken ger vi en bild av hur situationen ser ut lokalt och regionalt, angående 

intag av förstahandsval som tillämpas i kommunen och den aktuella betygsdebatten som 

pågår i landet. 

 

2.1 Intag av förstahandsval 

Ronneby kommun följer idag ett system där alla elever kommer in på sitt förstahandsval på 

gymnasiet. Eleverna väljer program på våren i årskurs nio. Det står i den gymnasiala 

skolplanen för Ronneby kommun följande: 

 

”LUST ATT LÄRA 
DELMÅL 

• Genom elevmedverkan får eleverna lust att lära. 
 
Detta innebär att …. 

• Verksamheten inom Gymnasie- och Vuxenutbildningsenheten kontinuerligt anpassar 
sin organisation och sitt utbud av program, inriktningar och kurser så att elevernas 
förstahandsval tillgodoses. 

 
Uppföljning/utvärdering: 

• Andelen elever som beredes plats på det program som är deras förstahandsval, andelen 
tillgodosedda inriktningar respektive kursval samt antalet speciallösningar för enskilda 
elever redovisas årligen för Nämnden.” (.ronneby.se,) 

 

Detta har tolkats av kommunledningen som att alla elever ska komma in på sitt förstahandsval 

av gymnasieutbildning. Beslutet och skolplanen fastslogs 25 januari 2001 av 

kommunfullmäktige.  

 

En kvalitetspolicy som verksamhetsnämnden tillämpar är att den gymnasiala institutionen är 

efterfrågestyrd, vilket innebär att verksamheten ska tillgodose varje elevs behov och önskemål 

angående val av program, gruppsammansättning, schemaläggning samt val av pedagogik och 

metodik. ( .ronneby.se) 

 

Precis som Bengt-Erik Andersson menar i sin bok Spräng skolan (1999) så är det olika 

vuxengrupper som ofta kritiserar eller berömmer dagens skola men det som glöms bort är vad 

ungdomarna som lever i skolvärlden tycker. Det finns ytterst få studier gjorda av vad 

ungdomarna själva tycker.  
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Det författaren genom olika studier har kunnat visa är att stora delar av skoltiden för flertalet 

ungdomar är en väldigt negativ period i livet. Dagens skola blir allt längre, man har gått från 

den 6-åriga skolan till den 9-åriga grundskolan som idag är obligatorisk. Vill du sedan inte 

behöva stå arbetslös vid 16 års ålder och hamna utanför samhället krävs det en 

gymnasieutbildning och i många fall även en universitets- eller högskoleutbildning.  

 

Dessa år är en väldigt stor del av livet för en ung människa och tiden blir allt längre om du har 

negativa erfarenheter av skolan. Därför pratar författaren om hur viktigt det är att eleverna 

känner en vilja och lust inför skolan, de ska stimuleras och möta olika utmaningar. Det här är 

viktigt för att eleverna ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande och känna sig tillfreds med sig 

själva och sin skolgång. Om så inte är fallet är det lätt att hamna i utanförskap som i sin tur 

leder till koncentrationssvårigheter.  

 

I ett pressmedelande från skolverket (.skolverket.se,) meddelas att ”Nio av tio elever når 

behörighet till gymnasieskolan”. Vid vidare läsning framkommer det att tre av fyra elever når 

målen i alla ämnen. Eleverna i årskurs nio får i dag ett slutbetyg efter det rådande mål och 

kunskapsrelaterade betygssystemet. Det finns dock skillnader mellan de olika ämnena. Det är 

störst andel av eleverna som inte uppnår målen i de naturorienterade ämnena. Bland de elever 

som inte når behörighet till gymnasieskolan är det enligt pressmeddelandet flest som inte når 

målen i matematik. På Kallingeskolan ser det annorlunda ut. Där är det flest elever som inte 

når målen i ämnet kemi, detta gäller både flickor och pojkar där 20,9 elever av sammanlagt 

139inte når målen. I matematik däremot är det bara 8,6 av 139 som inte har nått målen (se 

bilaga 2). 

 

Det framkommer tydligt att flickor i genomsnitt har högre betyg än pojkar. Flickorna har ett 

meritvärde på 218,3 medan pojkarna har halkat efter med sitt på 195,7. Om man jämför med 

hur det ser ut på Kallingeskolan (se bilaga 1.) så har flickorna ett meritvärde på 185,9 och 

pojkarna ett meritvärde på 170,5 alltså betydligt lägre än riksnivå. 

 

Söndagen den 26 augusti 2007 kan man läsa i tidningen Expressen om skolverkets test där de 

har listat alla betygssättande skolor i hela landet. Av Blekinges sammanlagt 20 betygssättande 

skolor har Kallingeskolan lägst meritvärde på 177. Landets snittbetyg är 206,8 för år 2006. 
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2.2 Betygsdebatt idag 

Just nu pågår en het debatt angående betygsystemet i svensk grundskola. Den 14/3 2007 

presenterade den nya regeringen ett nytt betygsförslag. På DN:s ledarsida den 18/3 2007 

kunde man läsa att den förre skolministern Ibrahim Baylan varnade för betygshets och ökad 

stress vid flergradig betygsskala. Ledaren frågar sig om det verkligen är så att betyg och höga 

krav ger stress, eller är det tvärtom att det är låga och otydliga krav som ger stress. Ledaren  

menar vidare även att det bara är ett och ett halvt år mellan den första gången eleverna får 

betyg i grundskolan till slutbetyget i årskurs 9, vilket verkligen skulle kunna leda till stress för 

elever. 

 

Den nya skolministern Jan Björklund, som har kommit med det nya förslaget, föreslår ett 

betygssystem med sju olika nivåer. Fem godkända och två typer av underkänt. Nu är det för 

långt mellan betygsstegen vilket minskar lusten att plugga, säger Björklund till DN. 

Regeringen har inspirerats av ECTS, European Credit Transfer System. Om flertalet av 

europeiska länder inför samma betygssystem, blir det lättare för studenter att fortsätta sina 

studier i något annat land. De två underkända betyg kommer att ges olika till elever beroende 

på om dem har ansträngt sig eller struntat i att försöka nå målen. När det gäller kriterierna så 

ska de förbli målrelaterade med tydligt formulerade kunskapskrav.  

 

På Sveriges Riksdags hemsida (riksdagen.se) kan man läsa att vänsterpartiet kontrar med en 

motion den 15/3 2007 om att betyget bör avskaffas. Motiveringen är att elever som 

misslyckas och får detta bekräftat med ett dåligt betyg, förlorar lusten till vidare studier. 

Vidare menar vänsterpartiet att det inte går att sätta rättvisa betyg. Nedan visas det nya 

betygsförslaget. 
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Jan Björklund säger i pressmeddelande för Utbildningsdepartementet, 14/3 2007, att betygen 

ska ges redan i årskurs 6 och att fler betygssteg främjar större studieflit, eftersom det blir 

lättare att höja ett steg. När det gäller elever med särskilda behov kommer de att upptäckas 

tidigare. Björklund säger att den vanligaste frågan han får av eleverna är just varför det inte 

finns fler betygssteg. För eleverna är det en rättvisefråga, menar han. 
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3. Teori 
 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera våra teorier till varför det är så stora betygsskillnader 

mellan pojkar och flickor på Kallingeskolan. Teorierna bygger på attityder hos ungdomar, 

framförallt bland pojkarna.  

Teoridelen är sammanvävd av fyra olika delar som vi har valt att kalla: 

• 3.1 och 3.2 Attityder - ur ett psykologiskt perspektiv och ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv 

• 3.3, 3.4 och 3.5 Betyg – i dagens målrelaterade skola, betyg och bakgrund och 

styrdokumenten 

• 3.6 Genus -  

• 3.7 Egen teori – Här sammanväver vi alla olika perspektiv 

 

3.1 Attityder ur ett psykologiskt perspektiv 

 

Lars Karlsson beskriver i sin bok ”Psykologins grunder” definitionen på ordet attityd och 

skriver att det handlar om att tankemässigt och känslomässigt placera människor, händelser 

och föremål någonstans på en värderingsskala. Våra attityder behövs för att förenkla vår 

tillvaro och för att bearbeta alla intryck vi utsätts för i vår vardag. Vi behöver klassificera 

informationen och det är där attityderna kommer in. Attityder hjälper oss att göra värderingar 

och bedömningar av informationen. En risk finns att attityder går över till fördomar, som 

definieras som en intolerant, orättvis eller ofördelaktig attityd gentemot en annan grupp 

människor skriver Karlsson och ger ett exempel på två politiker som pratar med varandra. Ett 

annat exempel som Karlsson beskriver är att om en person tycker att brunetter är attraktiva så 

kommer denna attityd att få honom att dras till brunetter på olika sätt. I skolvärden är det på 

samma sätt. Beroende på vilka förkunskaper en lärare har om en elev kan dessa förkunskaper 

hjälpa eleven genom att läraren exempelvis ger eleven mer stöd eller ställer större krav och 

därför utvecklar eleven i positiv riktning. 

  

Våra känslor är inte alltid i takt med vårt förnuft och detta belyser Karlsson med en 

undersökning från 1995 som visade att unga människor hade mer kunskaper och mer positiv 

inställning till källsortering än äldre, men ändå var sämre på att källsortera än de äldre. Det är 

fler faktorer som avgör en persons beteende. ”Förutom attityder så finns sådant som 
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personlighetsfaktorer, motivationsfaktorer och subjektiva normer, d. v. s. sådana gruppnormer 

som bygger på hur jag tror att andra tycker att jag borde bete mig”. (Karlsson 2004:498) 

Forskningen visar att normer och attityder samverkar. Ett exempel är människor som har 

negativa attityder gentemot invandrare säger aldrig rasistiska saker offentligt, eftersom den 

subjektiva normen säger att sådana attityder inte är tillåtna. 

  

Våra attityder formas av bland annat social inlärning. Det lilla barnet lär sig föräldrars 

attityder och tonåringar påverkas väldigt lätt av kompisar och förebilder. Ett annat sätt att 

forma attityder är exponeringseffekter. Ett exempel är modekläder som personen tycker är 

hemska från början och sen köper personen själv när den ser plagget på var och varannan 

människa. Instrumentell betingning formar också våra attityder, det är den egna personliga 

erfarenheten som förstärker negativa eller positiva känslor. Till exempel om man misslyckas i 

ett skolämne och får uppleva negativa känslor så förstärks detta negativt och det kan bli så att 

man avskyr det här ämnet för resten av livet. Attityder som omgivningen reagerar på ett 

positivt sätt förstärks och tvärtom. På detta sätt kan attityden ”smitta” och detta betyder att 

omgivningen styr i hög grad mina attityder. Går det att förändra attityder?  

 

”I stort sätt finns det två sätt att ändra på attityder. Det ena är helt enkelt övertalning och det 

andra sättet är attitydförändring med hjälp av beteendeförändring” (Karlsson 2004:501)  

 

När det gäller övertalning så påverkas resultatet av olika faktorer också, som vem personen är 

som försöker få en till att ändra attityd. Den effektivaste övertalaren är en expert på området 

och framför informationen sakligt och objektivt. Andra faktorer som kan spela in är social 

status och fysisk attraktion. Kommunikationen kan vara ensidig eller dubbelsidig beroende på 

mottagarens tidigare kunskap. Eftersom attityder uppstår av många olika skäl så måste man ta 

hänsyn till det när övertalning ska ske. Attityderna kan vara emotionella (att bli omtyckt) eller 

kognitiva (att förstå omvärlden) till sin karaktär. Vissa forskare hävdar, enligt Karlsson, att 

det är bättre att påverka förnuftsattityder med känsloargument och känsloattityder med 

förnuftsargument. Om en individ reagerar med känsloutbrott är det mer effektivt att bemöta 

honom med sakliga argument. När det gäller en individ som har sakliga argument och som 

någon vill övertala så är det bättre att försöka påverka individen emotionellt. Om man inte gör 

det så tas argumenten upp som personliga angrepp med motargumentation.  
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Teorin om kognitiv dissonans lanserade Leon Festinger på 1950-talet, skriver Karlsson 

2004:504. Den går ut på att om inte ens attityder stämmer överens med ens beteende så 

upplever man olust och psykisk obalans. Följden blir då att man försöker ändra sina attityder 

så att de bättre stämmer med beteendet. Detta måste ske på frivillig basis, annars kan man 

bara skylla på tvånget. Exemplet på detta är fångvaktaren i Auschwitz. För att bli av med 

dissonansen måste han tänka som så att han verkligen gör något som är rätt, att han hjälper 

andra människor, eftersom han samtidigt tydligt ser de negativa följderna av sitt arbete. 

Sådant beteende kan hota individens självkänsla och därför måste fångvaktaren även skaffa 

sig nazistiska attityder för att behålla positiva självbilden. Ett motsvarande exempel från 

skolans värld skulle kunna vara att en elev som inte gör sitt bästa i ett ämne och tydligt ser de 

negativa följderna i form av betyg, ändå väljer att fullfölja sitt handlingssätt. För att behålla 

den positiva självbilden tänker eleven att det är bra med lägre betyg eftersom då riskerar han 

inte att få ”pluggis-stämpeln” av skolkamraterna. Dessutom tillämpar kommunen automatisk 

intagning och han kommer in på gymnasiet ändå. 

 

En annan situation där attityder spelar stor roll är när det gäller grupptryck, konformism. ”Den 

konforme tänker på två olika sätt: Å ena sidan blir man ibland övertygad om att gruppen har 

rätt och ändrar därför uppfattning, och å den andra sidan håller man ibland med trots att man 

innerst inne tycker något helt annat.” (Karlsson 2004:507) 

 

Alla människor faller dock inte för grupptrycket. Den ena gruppen väljer en självständighet, 

även om det strider mot gruppen. Den andra är antikonformism, en som alltid går emot 

majoriteten. För alla dessa typer gäller att ju större gruppen är ju större blir trycket.  

 

Vem har då kontrollen över människans beteende? Det finns olika psykologiska perspektiv på 

svaret. En behaviorist förklarar att vi kontrolleras av omgivningen med hjälp av belöningar 

och bestraffningar. Humanister däremot skulle säga att vi alltid har ett fritt val och att vi styr 

beteendet själva. Känslan av kontrollen är väldigt central och kan till och med påverka vår 

hälsa. Karlsson belyser detta genom att beskriva ett experiment som man genomförde vid ett 

sjukhem i Connecticut. Man delade in patienterna i två grupper beroende vilken våning de 

bodde på. Den första våningen fick information att de var beroende av personalen när det 

gäller deras hälsa. De fick blommor, men fick inte sköta dem själva och de fick se på film, 

men inte välja vilken och när själva. Hos den andra gruppen gjorde man tvärtom. Resultatet 

visade att ju mer kontroll man har över sig själv, ju bättre humör är man på, känner sig 
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nöjdare och lever längre! Ett och ett halvt år efter experimentet visade det sig att dödligheten 

var 30 % i gruppen som kände sig kontrollerade och 15 % i gruppen där personalen visade lite 

kontroll. Känslan av att ha kontroll över situationen är av stor betydelse även för ungdomar 

som är på väg in i vuxenvärlden. Om de vet vilket program de ska välja på gymnasiet, jobbar 

mot det målet, känner stöd i sitt val av föräldrarna, så blir känslan av att ha kontroll över 

situationen central. Känslan gör att deras självförtroende ökar och de vågar ta de här viktiga 

stegen mot vuxenvärlden. 

 

 

3.2 Attityder ur socialpsykologisk synvinkel 

Socialpsykologin är en brovetenskap mellan psykologi, som studerar individen och sociologin 

som studerar samhället. I Nationalencyklopedin kan man läsa att synonym till attityd är 

inställning och förhållningssätt. Den sociala omvärldens attityder möter varje individ och 

bidrar till att forma dennes kognitiva och intellektuella kompetenser som i sin tur formar 

människans förmågor när det gäller att både kunna samarbeta och ha socialt samspel med 

andra. De flesta företeelser i samhället är föremål för attityder. Det är därför lätt att förstå att 

de förekommer en mångfald teorier om attityder och hur de förändras som författaren Bosse 

Angelöw skriver i sin bok ”Introduktion till socialpsykologi”. Enligt den innehåller 

attitydbegreppet tre olika komponenter: En tanke- eller kunskapskomponent, en 

känslokomponent och en handlingskomponent. Han belyser detta med följande attityd: Någon 

säger att ”de flesta flyktingar kommer till Sverige för att vi har det bra här”. Det här uttalandet 

kan väcka ilska, vilket är attitydens känsloaspekt. Känslo- och handlingskomponenten leder 

troligtvis till att individen kommer att handla för en minskning av antalet flyktingar i Sverige. 

Exemplet ovan är en myt som ofta är mycket livskraftiga. Enkel information kan bekämpa 

myterna, men det är svårt att få dem att försvinna (Angelöw och Jonsson 2000:172).  

 

Klaus Helkama definierar attityd på liknande sätt i boken ”Socialpsykologi”. Han säger att en 

definition av attityd härstammar ända från Platon och inbegriper just känsla, tanke och 

handling. Han skriver vidare att föremålen för attityderna är socialt konstruerade och alltså 

skapas attityder genom inlärning. (Helkama, Myllynemi, Liebkind 2000:161) 

 

Balansteorin, som ingår i vår vardagspsykologi formulerades av Fritz Heider, 1958. Den 

bygger på en triangelsituation där parterna är: p = jag, o = en annan och x = en tredje person 

eller sak. (se figur nedan) De streckade pilarna föreställer negativa relationer som till exempel 
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hat, motvilja, förakt. De hela pilarna föreställer positiva relationer som till exempel 

uppskattning, beundran och respekt. I balansteorin bildar sociala relationer och attityder ett 

sammanhängande system, som antingen kan befinna sig i balans eller obalans. 

 
Figur: Heiders triangel. Övre raden representerar balans., nedre obalans 

 

Den mest solida lagbundenheten inom socialpsykologin är att människor med likadana åsikter 

och värderingar gillar varandra. Triangel A visar detta och den är i balans, till skillnad mot 

triangeln D som är i obalans. Individen strävar alltid att vara i balans. Detta uppnås genom att 

individen antingen anpassar sig till omgivningens förväntningar och normer, eller söker sig 

till miljöer som överensstämmer med dem normer och värden som är centrala för honom. Det 

är lätt att konstatera hur viktiga attityder är för grupptillhörighet, sociala relationer och social 

identitet. Det finns väldigt många exempel på vikten av attityder, eftersom vi dagligen utsätts 

för större eller mindre valsituationer, där vi reagerar efter våra olika attityder och 

förväntningar. Eftersom vår strävan är att vara i balans kommer våra handlingar att påverkas 

av det här sammanhängande systemet.  

 

Ett mer känt exempel på behovet av att ha balans presenterades av Newcomb 1943, där han 

belyser balansteorin. Undersökningen gjordes på en högskola för kvinnor i Bennington, USA. 

De flesta som gick där kom från konservativa, förmögna familjer från östkusten. Skolan 

däremot representerade en radikal syn på samhällsfrågor. Studien visar att de unga kvinnornas 

syn förändrades tydligt under åren. Förstaårsstudenter reflekterade ganska tydligt föräldrarnas 

åsikter, men tredje och fjärde året skildes åsikterna kraftigt från förändras. Den allmänna 

regeln var att ju radikalare åsikt en student hade desto populärare och mer respekterad var 
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hon. Sätter man in dessa roller i Heiders triangel så att p = student, o = familjen och x = 

politisk radikalism kan de uppstå både balans och obalans. Studenten kan inte identifiera sig 

med hemmet och med Bennington samtidigt, figur E. Då uppstår obalans. De flesta löste 

konflikten genom att lösgöra sig från familjen, figur C. Studien på dessa kvinnor gjordes igen 

25 år senare och visade att de flesta behöll sina attityder och värderingar efter studietiden. 

Merparten av de politiskt liberala kvinnorna hade valt en liberal man också. Ett annat sätt att 

lösa konflikten är att behålla sina attityder, figur D. Hur bestående en attitydförändring blir 

beror på hur stor strävan man har att stå i balans med den sociala miljön. (Helkama, 

Myllynemi, Liebkind 2000:166) Den här studien är inte direkt jämförbar med vår 

undersökning men däremot är motiven desamma då det handlar om att ta sig från hembygden 

till något större. Även att minska beroendet till sina föräldrar. 

 

Även attitydens tillgänglighet och mängd information förstärker attitydens samband med 

handling. Ju större kännedom individen har om föremålet för attityden, desto bättre tillgång 

har han till sin attityd och detta i sin tur ökar sannolikheten att det leder till en handling. Om 

till exempel Ulla och Kirsten har lika positiv inställning till miljöfrågor, men Ulla har mer 

kunskap om återvinningens fördelar, så är sannolikheten större att Ulla agerar i enlighet med 

sina attityder. Ett liknande exempel kan vara att om två elever är positivt inställda till ett visst 

program på gymnasiet, så är sannolikheten att man väljer just det programmet större ju mer 

information eleven införskaffar sig. Informationen kan vara avgörande när man står inför ett 

val. Det kan vara informationen om skolans geografiska läge, profil, lärarnas kompetens eller 

vilka möjligheter man har till vidare studier. 
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3.3 Betyg i dagens målrelaterade skola 

Det var i början av 1990-talet som dagens betygssystem började växa fram. Reformationen 

med Lpo 94 innebar helt nya system inom skolan. Skolan gick från att vara resultatstyrd till 

att bli en målinriktad skola. Betygssystemet växte fram som ett hjälpmedel och ett 

pedagogiskt instrument för hur långt eleverna har kommit i utvecklingen i förhållande till 

målen. I SOU 1992:86 skriver man följande motivering till det kunskaps och målrelaterade 

betygssystemet: ”Betygen skall vara skolans bekräftelse – riktad till eleverna - på hur elevens 

arbete och studieresultat bedöms i förhållande till vad läroplanerna och kursplanerna 

föreskriver.” (Andersson, H Varför betyg 1999:50) 

  

Det finns fyra olika steg i dagens betygskala, Godkänd, Väl Godkänd, Mycket Väl Godkänd 

och Icke Godkänd. Betygen sätts i samband med kursplanen och ämnesspecifika 

betygskriterier på följande sätt: ”Betyget uttrycker i den mån den enskilda eleven har uppnått 

de mål som uttrycks i kursplanen för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns 

ämnesspecifika kriterier för de olika kvalitetsstegen.” (1999:54) 

 

Bengt Selghed, skriver i sin doktorsavhandling ”Ännu icke godkänt - Lärares sätt att erfara 

betygsystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen”, att dagens betygssystem inte fungerar 

som det var tänkt. Hans avhandling visar att det är ett fåtal lärare som använder betygen för 

att mäta kvalitén på elevernas kunskaper i relation till en förändrad kunskapssyn. Han skriver 

att betygssättningen är en viktig, men svår uppgift för lärare. Det är ett myndighetsutövande 

och lärare är skyldiga att sätta betyg från år 8 på grundskolan. Betygen i sin tur används som 

en bekräftelse på den kunskap som eleven har fått. Betygsdokumentet får stor betydelse, 

eftersom det är ett sätt att värdera eleven, när eleven ska bli antagen till fortsatt utbildning 

eller söka arbete. I sin bok ”Betygen i skolan” tolkar Selghed styrdokumenten i (Lpo 94) och 

säger att det är enbart den formella kompetensen som ska vara föremål för betygssättning. 

Alltså, det är bara den kunskapsmässiga delen som ska betygssättas och inte den 

kunskapsmässiga eller sociala utvecklingen som också är viktiga komponenter i utbildningen. 

Han ställer sig frågan om lärarna vid bedömningen kan undvika att beakta dessa aspekter eller 

om lärarna kan bortse från de psykologiska relationer som de skapar med eleverna när de 

sätter betyg, (Selghed, B Betygen i skolan 2006:102). 

 

Selghed gjorde djupintervjuer med 30 lärare i grundskolan för att ta reda på hur deras 

uppfattningar varierade när det gäller betygsättning.  Det var bara fyra av de 30  tillfrågade 
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lärarna som ansåg att betygen skulle mäta kvalitén på elevernas kunskaper. 17 av de 

tillfrågade lärarna hade utvecklat insikt i att det nya betygsystemet är mål och kriterierelaterat, 

men ändå hade de inte kopplat det till den förändrade kunskapssynen. Anledningen till den 

förändrade kunskapssynen var att samhället förändrades under 1970-talet, enligt Selghed. 

Sverige utvecklades från ett renodlat industrisamhälle till ett informations- eller 

kunskapssamhälle. Samhället var uppbyggt av industrier som var hierarkiskt styrda, med 

arbetsledningen som stod överst fjärmat från produktionen. Produktionen bestod av 

standardiserade och mätbara enheter för att möjliggöra hög effektivitet, tydligare styrning och 

ökad kontroll. Det här centraliserade synsättet återspeglade sig även i skolvärlden. När 

industrisamhällets byråkratiska förhållningssätt började omvärderas fick skolan också se över 

sin kunskapssyn. Selghed menar att det är lång väg, som fortfarande pågår, för att förändra 

den och skapa den kunskapssynen som kunskapssamhället ska bygga på. Skolan ska gå från 

regelstyrning, med detaljerad anvisning till hur verksamheten ska bedrivas, till målstyrning. I 

början av 1990-talet förändrades styrningen av svensk skola från regelstyrning till mål- och 

resultatstyrning. Det här innebär även att ett större ansvar delegeras från skolledningen till 

lärarna. Detta resulterade i att det skrevs nya läroplaner 1994. Staten formulerade målen, som 

är öppna och generella till sin natur och lärarna förväntas tolka och diskutera dem på bästa 

sätt. Det här stora handlingsutrymmet ger lärarna möjlighet att lösa och tolka målen på lokal 

plan. I sin undersökning visade Selghed att sex av de 30 lärarna ser betygssystemet som 

regelverket med tre nivåer G, VG och MVG och resten av lärarna ser inte någon förändring 

jämfört med de gamla sifferbetygen. Lärarnas kunskapssyn påverkar givetvis elevernas betyg. 

Om lärarna bedriver en målrelaterad undervisning, men använder ändå det gamla 

betygssystemet så blir bedömningen felaktig. (Selghed, B Betygen i skolan 2006:124).  

 

3.4 Betyg och social bakgrund 

I LOs rapport ”Betyg och bakgrund” undersöks hur elevers betyg och ämnesval i grundskolan 

varierar med elevens kön, sociala klass, etniska bakgrund, föräldrarnas utbildning, familjens 

inkomst och föräldrarnas sysselsättning. Undersökningen baserar sig på uppgifter om betyg 

och ämnesval för elever i årskurs nio åren 1991 och 2001. Deras slutsatser visar att 

skillnaderna mellan elever är störst från familjer med olika klass och utbildningar när det 

gäller slutbetyg i naturorienterade och samhällsorienterade ämnen, medan skillnaderna från 

familjer med olika inkomst är störst när det gäller betyget i idrott. Elever i friskolor har bättre 

betyg än elever som går i kommunala skolor. En flicka vars föräldrar är högutbildade har i 

snittbetyg 7 poäng av 20 möjliga mer än en pojke med lågutbildade föräldrar. En del av 



 20 

förklaringarna beror på det förändrade betygssystemet. En annan anledning är den minskade 

lärartätheten som har skett under 1990-talet. En förändrad pedagogik som betonar värdet av 

läxor kan vara en anledning till skillnader, eftersom det drabbar elever med mindre stöd 

hemifrån. Ytterligare en anledning kan vara minskade resurser hemifrån, i form av till 

exempel datorer (Betyg och bakgrund 2006:38). 

 

3.5 Styrdokumenten 

Skolverket har gett ut en publikation i december 2004 som heter "Likvärdig bedömning och 

betygsättning". Anledningen till att skolverket publicerade nya allmänna råd var att en 

granskning, av ett stort antal skolor, visade stora skillnader när det gäller förutsättningar för 

bedömning av elever. Lärarnas kunskaper när det gäller kursplanerna varierade och även att 

förståelsen av tankarna bakom styrdokumenten varierade. Det var stora skillnader på lokalt 

utformade kriterier för de olika betygen, som inte alltid stämde överens med de nationellt 

fastställda målen. Rapporten visar även att lärarna tenderar att sätta högre eller lägre betyg än 

vad de nationella proven visar. Detta är acceptabelt vid enskilda fall, men knappast på en hel 

skola. Publikationen har utarbetats för att vara ett stöd för en rättvis och likvärdig 

betygsättning för alla elever i landet. Styrdokumenten ska vara stimulerande och ge en 

likvärdig utbildning, även om stoffet och gestaltningen kan vara olika i de olika 

bedömningarna. (Skolverkets allmänna råd 2004:13) Publikationen belyser även vikten av att 

eleven och föräldern ska kunna ha inflytande över undervisningen. För att detta ska vara 

möjligt krävs det att de får kännedom av lärarna hur skolan har formulerat uppdraget, 

eftersom kursplanerna ger utrymme för stor lokal tolkning. Kursplanerna blir fullbordade först 

när läraren i samråd med elever utvecklar hur de ska gestaltas i undervisningen. . (Skolverkets 

allmänna råd 2004:23) 
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3.6 Genus  

”Först fick alla gå fram till tavlan och skriva sitt namn. Några kunde, andra inte. På grundval 

av detta vetenskapliga test delade fröken in klassen i två grupper som kallades ett och två. I 

grupp ett hamnade de som klarat provet, de flesta av klassens flickor plus ett par 

tjänstemannapojkar. I grupp två hamnade resten, däribland jag och Niila. Och fastän man bara 

var sju år gammal satt stämpeln precis där den skulle” (Ur Mikael Niemi, Populärmusik från 

Vittula). 

 

Det finns en bild i skolans värld där flickorna tenderar att generellt prestera bättre gällande 

skolarbetet än pojkar. Författaren Mats Björnsson har i ett uppdrag från myndigheten för 

skolutvecklig skrivit boken Kön och skolframgång: tolkningar och perspektiv där han tar upp 

förklaringar till skillnader mellan klass, kön och etnicitet.  

 

Forskning i ett historiskt perspektiv har gått från olika klasskillnader mellan pojkar till att se 

de stora skillnaderna som finns mellan könen och jämlikhetsbegreppet genomsyrar idag 

skolan i stort. För 50 år sedan diskuterades skillnaderna i skolan beroende på vilken 

utbildning och status som pojkarnas pappor hade. Hade pappan i sin tur en högre utbildning 

tenderade man att ha samma förväntan på att pojken i skolan skulle uppfylla samma krav. 

Familjens sociala bakgrund ansåg man var huvudfaktorn huruvida barnet/eleven i skolan 

skulle läsa vidare eller inte. Beroende på familjesituationen så anpassade man barnens 

skolgång och antal år för att de sedan skulle ta del av arbetet på exempelvis lantgården och i 

familjelivet. Björnsson skriver om de otaliga forskningsstudier som visar att det är mer 

sannolikt att en pojke från medelklassen uppnår en högre utbildningsnivå än en pojke från 

arbetarklassen.  

 

Angående etnicitet och skolprestationer menar Björnsson att man skiljer på eleverna som 

räknas som ”vita engelska” och de som har andra etniska bakgrunder detta har studier i främst 

USA och andra engelskspråkiga länder visat. Till exempel visar studier att elever med indiskt 

ursprung har ett bättre resultat än vita infödda sedan är det ett väsentligt glapp till västindiska 

pojkar.  

 

I Sverige har man kunnat se samma tendens men här finns inga elever från speciella etniska 

grupper som utmärker sig gentemot infödda på samma sätt som i de engelskspråkiga länderna.  
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”Olika slags sociala bakgrunder, tillsammans med kön bildar således ofta en komplicerad väv 

som kan bidra till att förklara ev. skillnader i gruppers beteende, aspirationer och grad av 

skolframgång.” (Björnsson 2005:20) 

 

Idag är skillnaden mellan 15-åriga pojkars och flickors läsförmåga stor, framförallt ses 

skillnaderna tydligt i de lägre sociala skikten. Det framgår bestämt att den sociala bakgrunden, 

det vill säga föräldrars yrke och utbildning, har en koppling till elevernas läsförmåga. Inom de 

olika sociala bakgrunderna är könsskillnaderna lika stora.” Om man vill hävda att det är 

pojkarna med lägre social bakgrund som utgör ”pojkproblemet” idag, så får man i så fall göra 

det utifrån andra argument än att det är där som könsskillnaderna är tydliga. En tidigare 

vanligt förekommande uppfattning har varit att pojkarna ”kommer ikapp” flickorna – om inte 

på högstadiet, så på gymnasiet, och om inte heller där, så åtminstone i högskolan. Detta tycks 

dock inte idag vara fallet. Vi har att göra med könsskillnader som skär vertikalt genom hela 

utbildningssystemet” (2005:22). 

 

Enligt Björnsson står det klart att kön, etnicitet och social bakgrund påverkar elevers 

skolframgång. Vad kan det då finnas för bakgrund till att pojkar generellt tenterar att prestera 

sämre än flickor i skolan? Det vi i alla fall kan konstatera är att pojkar inte på något sätt är 

mindre begåvade än vad flickor är. Synen på det manliga, vad pojkar eftersträvar att likna kan 

kopplas till den sociala grupp som pojken i sin tur tillhör, vilka förväntningar och 

föreställningar de har på sig själva inför framtiden.  

 

Efter en studie som har gjorts på pojkar i London av Ann Phoenix har en definition av 

manlighet lagts fram. I Phoenix studie står det manliga för hårdhet, aggressivitet, rastänkande 

och olika makthierarkier. Detta medför då att de pojkar som vill ägna sig åt stilla skolarbete 

riskerar att bli utfrysta och mobbade. Hon kunde konstatera att pojkarna löste detta på olika 

sätt. Några få pojkar klarade av att växla mellan kraven på maskulinitet och skolarbete och 

tog detta på stort allvar, de var även populära utanför skolan.  Vissa riktade enbart in sig på 

skolan och blev duktiga men förlorade istället i popularitet hos de andra pojkarna. Phoenix 

menar att de krav, så som ansvar för sitt eget lärande, som skolan ställer på eleverna är dåligt 

för pojkarna då de utifrån sina erfarenheter och sin vardag ska visa sig manliga. För elevernas 

del handlar inte skolan bara om lärande utan även socialisering in i samhället, att skapa sig en 

identitet. De olika roller och förväntningar som både pojkar och flickor har på sig i skolans 

värld skapar en viss förvirring gällande identitet, skolan skickar budskapet att de ska arbeta 
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och vara duktiga, de ska ta ansvar för sitt eget lärande. Miljön som många pojkar lever i 

utanför skolan skickar helt andra budskap, var en man annars platsar du inte hos oss, och som 

konstaterat ovan så ska inte en man passa in och vara duktig utan ta för sig på ett helt annat 

plan. Det pratas mycket om alla förväntningar och krav som flickorna har på sig i dagens 

samhälle men det är lätt att glömma alla måsten som även dagens pojkar tvingas växa upp i. 

Att få respekt från andra och visa sig tuff är ett måste i flera grupper. Detta är inte något som 

kommer av sig själv utan respekt ska förtjänas, här är det dock lätt att förväxla respekt med 

rädsla. Många tror sig ha respekt hos andra men det är i själva verket av rädsla som de 

”lyder”.  

 

Författaren Stig-Arne Berglund presenterar en utredning i sin bok Socialpedagogik, som är 

gjord på 28 flickor och 48 pojkar som är placerade på utredningshem mellan åren 1991-1994 

och som anses vara ”problemungdomar”. Han konstaterar att det finns stora könsskillnader 

gällande skolproblem. Det var få flickor som hade dokumenterade skolproblem däremot hade 

samtliga pojkar fått stödinsatser. Pojkarna utmärkte sig tidigt genom att ställa till med bråk 

och konflikter medan tjejernas protester kom betydligt senare och visade sig då genom 

accelererande skolk. Författaren skriver att anledning till att så pass många flickor lyckas i 

skolan är att det är så nedbrytande för deras självkänsla att misslyckas och deras rädsla för att 

utmärka sig är starkare än pojkarnas.  

 

Undersökningen visade även att flickor med låga betyg i årskurs nio löper dubbelt så stor risk 

att börja med narkotikamissbruk än med pojkar med likvärdiga betyg. Flickorna ser sina 

misslyckanden som brister i den egna personligheten medan pojkar ofta söker felen i 

omgivningen och omständigheterna det vill säga situationsbundna  (Berglund 2000:162). 
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3.7 Egen teori/sammanfattning 

För att elever ska kunna fungera i samförstånd med varandra och kunna ta ansvar för sitt 

lärande krävs ett gott klimat i klassrummet och i elevgruppen. Attityder formas tidigt genom 

den dagliga inlärningen och kan sammanfattas med tre begrepp, känsla, tanke och handling. 

Dessa komponenter måste sträva i harmoni med varandra för att lärandemiljön ska vara så bra 

som möjligt (Helkama, Myllynemi, Liebkind 2000). Det måste kännas bra att gå till skolan 

det får inte finnas mobbing eller utanförskap som stör lärandet. Att ha en positiv inställning 

och tanke till skolarbetet och en förmåga att se det hårda arbetet löna sig är onekligen en god 

motivationskälla. För att sträva efter de högre betygen krävs det mer av eleven än om de gör 

precis vad som står på pappret.  

 

De här grundläggande delarna med en positiv känsla, tanke och handling gentemot skolan och 

dess arbete passar dock inte alltid in i elevernas föreställningsvärld. Det krävs en förståelse för 

vilken typ av uppväxtmiljö de här ungdomarna kommer från och främst vilken syn pojkarna, 

som i detta fall utmärker sig, har med sig hemifrån. Synen på vad som är en ”riktig man” 

skiljer sig beroende på vilken social grupp de tillhör, Ann Phoenix har tagit fram en definition 

på manlighet efter en studie gjord i London (Björnsson 2005). Makthierarkier, hårdhet och 

aggressivitet är framträdande begrepp då manlighet beskrevs av pojkarna i London. Utgår 

man från de här begreppen och sedan försöker koppla samman detta med skolans ideal då det 

gäller att vara egentänkande, producerande elev, så stämmer inte mycket överens. Det blir en 

kulturkrock. Phoenix menar att de krav som skolan ställer på eleverna missgynnar pojkarna då 

deras syn på manlighet inte stämmer överens med skolans bild av en duktig elev. För en elev, 

en tonåring, är skolan så mycket mer än bara arbete, det är ett ställe att socialiseras in i 

samhället, skaffa kompisar och lägga grunden för fritidens umgänge. De skapar sig en 

identitet. Det finns de pojkar som lyckas växla mellan skolans krav och på bilden av 

manlighet som råder utanför skolans väggar. De här pojkarna lyckas med att både vara 

duktiga i skolan och behålla sin popularitet utanför. Det finns de pojkar som enbart 

koncentrerar sig på skolarbete, de räknas som duktiga och får bra betyg. I gengäld kan de 

mista sin position utanför, bli utfrysta och mobbade. Det som är mest intressant i det här fallet 

är de pojkar som beaktar sin manlighet och samhällets förväntningar på dem. Skolan är inte 

den faktorn som lyser mest, de underhåller sitt sociala liv och träffar vänner och har andra 

prioriteringar än skolarbete. De blir populära i sin umgängeskrets men blir det på bekostnad 

av skolans arbete.  
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Pojkarna i årskurs 9 som växer upp i Kallinge samhälle kan liknas med de pojkar som Ann 

Phoenix genomförde sin undersökning på, i London. De står inför ett viktigt val som kommer 

att påverka framtiden, deras gymnasieval. Då Ronneby kommun praktiserar ett automatiskt 

gymnasieintag som innebär att alla elever som har godkänt i kärnämnena kommer in på sitt 

förstahandsval. Detta är genomförbart tack vare att det är en liten kommun och att det finns 

platser till alla sökanden. Eleverna är medvetna om att de kommer in på den linje som de vill 

gå, så länge de klarar godkäntnivån i ovanstående tre ämnen. Det här bidrar till att de istället 

bejakar sin roll som de har utanför skolan och därigenom bibehåller sin plats i makthierarkin.  
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4. Metod 
 

Under rubriken metod presenterar vi vår väg mot det slutliga resultatet. Vi presenterar 

genomförandet av våra intervjuer och vårt tillvägagångssätt, även reliabilitet och validitet 

gällande våra intervjuer presenteras. 

 
 

4.1 Inledning 

Till en början letade vi efter all litteratur som hade med vårt ämne att göra. Vi sökte på 

begrepp som attityd, attitudes, genus, betygskillnader. Flera av böckerna som vi fick fram var 

kurslitteratur som tidigare hade lästs och några var nya böcker. Vi sökte även på Internet och 

fick fram både pressmeddelanden och andra uppsatser som behandlade skola, betyg, attityder 

och förväntningar. Den litteratur vi slutligen använde är av skilda slag allt från kurslitteratur 

till specialinriktad litteratur.  

 

4.2 Intervjumetodik  

Vi bestämde oss för att göra intervjuer med elever i årskurs nio på Kallingeskolan. Det direkta 

syftet med intervjuerna var att kunna ta del av det som inte kan ses direkt med blotta ögat. Vi 

ville nå lite djupare och ta reda på hur ungdomarna på Kallingeskolan tänker och vilket 

synsätt de har på skolan och på deras värld runtomkring. 

 

Jan Trost har skrivit boken Kvalitativa intervjuer (2005), han skriver att det finns två typer av 

intervjuer, kvantitativa och kvalitativa. Skillnaden mellan dessa är att under kvalitativa 

intervjuer ställer man enkla och raka frågor, på dessa frågor får man ett komplext och 

innehållsrikt svar. Om man under intervjun använder sig utav siffror i svarsalternativen räknas 

detta som en kvantitativ intervju. Det behöver inte enbart vara siffror utan även det 

matematiska språket så som längre, fler än, mer än och så vidare. Om man under intervjun 

helt lyckas med att hålla sina frågor borta från svar som ger ett kvantitativt intryck, han man 

gjort en kvalitativ intervju. Det kan lätt uppfattas att de kvantitativa undersökningarna och 

intervjuerna har en större validitet och säkerhet då de går att mäta med hjälp av siffrorna i 

svarsalternativen.  

 

Vi gjorde kvalitativa intervjuer då vi intervjuade tonåringarna i Kallinge, för att vi ville ha 

öppna frågor som respondenterna kunde reflektera fritt kring. Men precis som Trost menar så 
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är de flesta undersökningar och intervjuer en blandning mellan både kvantitativa och 

kvalitativa. ”Om jag däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att 

resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är 

en kvalitativ studie rimlig.” (Trost 2005:14) 

 

Det finns olika slag av intervjufrågor, Trost skiljer på standardisering och strukturering. 

Standardisering innebär att situationen och frågorna är densamma för alla som blir 

intervjuade. De flesta kvantitativa intervjuer är standardiserade. Det här ställer höga krav på 

den som ställer frågorna, det ska ske på exakt samma sätt till alla som blir intervjuade, 

betoningen ska ligga på samma bokstav, alla frågor ska var formulerade på exakt samma sätt, 

inga förklaringar får ges utanför protokollet såvida inte alla får samma förklaring. Har 

intervjun däremot en låg grad av standardisering anpassar man frågorna efter den personen 

som blir intervjuad och tar frågorna i den ordning som det passar för den intervjuade. 

Följdfrågorna får vara spontana och variationsmöjligheterna är stora. Vi har en framtidsfråga 

till våra respondenter som behandlar vad som kommer att ske i deras liv om fem år. Beroende 

på vad de svarar så kommer följdfrågorna att anpassas efter svaret. Under våra intervjuer 

kommer vi att ha en låg grad av standardisering då vi kommer att anpassa följdfrågorna efter 

den som blir intervjuad. Den här fria intervjuformen är både smidig och flexibel skriver 

Ekholm i sin bok Praktisk intervjuteknik (1992:13). Den ger möjlighet till både fördjupning 

på punkter som verkar intressanta och svarandes subjektiva intryck och värderingar får 

komma fram.  

 

Med strukturering menar Trost att det finns två vitt skilda förklaringar. Dels används 

begreppet strukturering då frågorna i intervjun eller undersökningen har fasta svarsalternativ. 

Är svarsalternativen öppna är frågan ostrukturerad. Begreppet strukturerad används även då 

intervjufrågorna är väl strukturerade, det vill säga om intervjuaren på förhand vet vad han/hon 

vill fråga om och vad man förväntat sig av svaren.  

 

Det finns olika intervjumetoder så som telefonintervjuer, samtalsintervjuer, djupintervjuer, 

forskningsintervjuer, gruppintervjuer. Vi kommer i detta fall koncentrera oss på informella 

intervjuer. Då går intervjun ut på att försöka förstå hur den intervjuade personen tycker och 

tänker, vilka erfarenheter de har. Vi ville ha personliga intervjuer och vi ville att våra 

respondenter skulle känna förtroende för oss så att de vågade svara ärligt på våra frågor.  
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Trost skriver vidare att vi som intervjuare ska sträva efter att få svar på frågan hur snarare än 

på frågan varför. Intervjuaren ska försöka förstå respondentens bakgrund, känslor, sätt att 

tänka, handla och bete sig. Det handlar om att komma åt livet och inte enbart berättelsen. Det 

är den personen som intervjuar som styr själva samtalet utefter sitt syfte och sin struktur. 

Detta ska inte förväxlas med att en intervju ses som ett samtal där vem som helst lätt han vara 

delaktig i. Intervjuerna ska var välplanerade och följa en viss struktur.  

 

4.3 Intervjuguide 

Fredagen den 11/5 – 07 åkte vi till Kallinge och Kallingeskolan för att genomföra intervjuer 

med elever i årskurs nio. Vi hade tidigare kontaktat Gunilla Priscar, lärare och 

arbetslagsledare, hon hjälpte oss med elevkontakten. Vi formulerade ett brev som vi skickade 

som mail till Priscar för att underskrifterna skulle finnas på plats då vi skulle genomföra 

intervjuerna. Priscar skickade ut vårt brev till föräldrarna där de fick skriva under att deras 

tonåring fick bli intervjuad. Hon skulle dela ut breven till de klasserna nio som hon hade 

kontakt med. Tack vare sjukdom och skolstrejk bland eleverna skickades inte föräldrabreven 

ut i tid. Det här medförde att när vi kom till Kallingeskolan på fredagsmorgonen fanns bara 

fyra påskrivna tillstånd. Intervjuerna genomfördes på lektionstid på förmiddagen. 

 

4.4 Urval 

Undersökningsgruppen bestod av sju elever som alla gick i årskurs nio. De gick i två olika 

klasser för att svarsalternativen skulle bidra till en större variation. Vid första telefonkontakten 

med Priscar ombads hon att välja ut blandade respondenter med varierade betyg och social 

bakgrund. Vi intervjuade tre pojkar och fyra flickor. Alla de fyra första respondenterna hade 

skriftligt tillstånd från föräldrarna. De tre återstående eleverna kom från en annan klass, de 

fick frivilligt anmäla sig om de ville deltaga i intervjun. Eftersom de inte hade påskrivet 

tillstånd från föräldrarna kontaktades de istället via telefon där vi fick muntliga tillstånd. Alla 

respondenter deltog frivilligt och fick innan intervjun startades reda på att inga namn skulle 

användas i vår rapport. De var helt anonyma enligt konfidentialitetskravet. Vi fann att det 

räckte med att intervjua sju personer då deras svar stämde väl överens med LUPP-  

undersökningen. Anledningen till att det inte blev så stor variation på respondenterna är att det 

i stort sett inte är så stor skillnad på befolkningen, de lever under snarlika förhållanden. 
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4.5 Genomförandet av intervjuerna  

För att intervjuerna skulle bli så givande som möjligt fick vi sitta i ett avskilt grupprum. Det 

här var en neutral plats för alla parter. Intervjuklimatet kändes avspänt och behagligt, 

respondenterna hade inte förutfattade meningar om våra intervjuer eller om vårt arbete. De 

gick in med öppna ögon och bjöd på ett stort engagemang då de fick vetskap om att frågorna 

skulle handla om deras vardag och framtidsplaner. 

Vi valde att även bjuda på en lätt fika som tack för att de ville ställa upp på intervjun. Många 

påpekade att de gärna ville tala om problematiken kring betyg, gymnasiet och framtiden. Vi 

valde att genomföra intervjuerna tillsammans för att båda ska kunna observera, lyssna aktivt 

och kunna föra minnesanteckningar samtidigt, så att allt som kommer fram under intervjun 

kan tas i beaktande. Varje intervju tog ca 20 minuter.  

 

4.6 Bearbetning och analys av intervjuerna 

Alla intervjuerna skrevs rent för att lättare kunna analyseras. Vi valde att inte skriva ut hela 

intervjuerna då det skulle ta för lång tid. Däremot skrevs viktiga citat och det mest relevanta 

för vår uppsats upp. All insamlad data diskuterades och studerades med utgångspunkt från 

LUPP-rapporten. Detta gav oss en bra helhetsbild av respondenternas attityder gentemot skola 

och framtid. Frågorna utformades efter de frågor som hade ställts i LUPP-rapporten då vi ville 

ha något att jämföra med vid sammanställandet. Då LUPP ger en bild av hur det ser ut på alla 

de betygsättande skolorna i Ronneby kommun ville vi ge en specifik bild av Kallingeskolan. 

Vi utformade även frågorna så att vi kunde använda dem till att styrka vår teori. Då vi har 

delat upp vår teoridel i tre olika avsnitt som behandlar skola/betyg, attityder och genus ville vi 

formulera våra frågor utefter de olika delarna. I vår teoridel tar vi exempelvis upp huruvida 

lärarna följer styrdokumenten under terminen och om eleverna förstår vad som krävs av dem. 

När de väl vet vad som krävs av dem är de då villiga att arbeta mot dessa mål? Utifrån detta 

formulerade vi frågorna som handlar om betyg. Som exempelvis frågorna: ”Är du medveten 

om dina betyg under terminen?” och ”Är du nöjd med dina betyg?”. När vi ville bekräfta 

genusavsnittet i vår teoridel jämförde vi pojkarnas och flickornas svar. För att få fram 

respondenternas attityder har alla frågor utformats så att deras attityder tydligt lyser igenom. 

Se bilaga 1. 

 

 

 

 



 30 

4.7 Reliabilitet 

Vi anser att vi har en hög reliabilitet (trovärdighet) då alla intervjuer genomfördes under 

samma dag i två liknande rum. Vi utgick från vår intervjuguide och ställde samma frågor till 

alla respondenterna däremot kunde det komma olika följdfrågor beroende på vad 

respondenterna gav för svar. 

 

4.8 Validitet 

Våra resultat ger en sann bild (giltighet) då de tydligt överensstämmer med den omfattande 

LUPP-undersökningen som tidigare genomförts. Vi intervjuade sju personer och i princip alla 

fall överensstämde siffrorna som LUPP fått fram.  
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5. Resultat  
 
Här presenterar vi olika jämförande tabeller hur betygsstatistiken ser ut mellan de olika 

betygsättande skolorna i Ronneby kommun. Vi presenterar även LUPP-rapporten som i sin tur 

kopplas till våra egna intervjuer. 

 

5.1 Presentation av Kallingeskolan 7-9 

Skolan är belägen mitt i Kallinge centrum. Visionen är att skapa ”en skola där elever och 

föräldrar ser skolan som en tillgång, en skola som gynnar elevernas framtid.” De arbetar aktiv 

för att förhindra rasism, mobbning och kränkande behandling. Utvecklingen går mot ett aktivt 

elevinflytande där eleverna är delaktiga i planering och upplägg, eleverna fostras till 

ansvarsfulla medborgare. Kallingeskolan består idag av 445 elever där 60 % av dem är 

resande vilket innebär att de bor en bit utanför Kallinge och därmed får långa skoldagar. 

Totalt är det 70 stycken anställda pedagoger varav 49 stycken är kvinnor. Eleverna kommer 

från sex olika skolor, Eringsboda, Hallabro, Backaryd, Listerby, Kuggeboda samt 

Kallingeskolan. Tack vare att eleverna kommer från så blandade skolor har de alla olika 

erfarenheter och förväntningar inför den nya skolan. Lärarna har i uppdrag att beakta 

elevernas olikheter och olika sätt att lära, de ska respekteras genom att erbjudas olika 

studietekniker, redovisningsmöjligheter och ett ökat elevinflytande.  

 

Fokus ligger idag på att alla elever ska klara kärnämnena svenska, matematik och engelska. 

Kvalitetsredovisningen för läsåret 2004/2005 visade att 10,5 % av niorna inte var Godkända i 

något eller några av dessa ämnen på sina slutbetyg. Kommungenomsnittet detta läsår var 7 % 

som inte var behöriga till gymnasiet.  

 

Ett projekt för elever i behov av särskilt stöd har pågått under läsåret där uppgiften var att 

bygga ett flygplan, detta är en del i det landsomfattande ”school at work”. Praktik och teori 

vävs samman då flygplanet ska byggas. Anmärkningsvärt i detta fall var att samtliga elever i 

årskurs nio som deltagit i detta projekt fick betyget Godkänt i samtliga kärnämnen.  

Betygsstatistiken för våren 06 visar oroande stora betygsskillnader mellan pojkar och flickor.  
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Skola Antal 

elever 

Pojkar Flickor * 

Ett 

ämne 

Totalt 

P F * 

2-3 

Ämne

n 

totalt 

P F * 4 eller 

fler 

ämnen 

totalt 

P F Sum

ma 

totalt 

P F % 

Kallinge 

Skolan 

140 80 60 10 6 4 5 5 0 26 14 12 41 25 16 29,3  

Snäck** 237 121 116 28 18 10 9 6 3 6 4 2 43 28 15 18,1 

Hoby*** 49 25 24 5 2 3 1 1 0 4 2 2 10 5 5 20,4 

RC**** 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 100 

Totalt 428 228 200 43 96 17 16 13 3 37 21 16 96 60 36 22,4 

 

*Antal elever som ej uppnått målen för  
** Snäckebackeskolan  - en 7-9 skolan med ca 500 elever och 70 anställda, skolan ligger centralt i Ronneby. 
*** Hobyskolan – en F-9 skola med ca 370 elever och 70 anställda, skolan ligger i Bräkne Hoby 
**** Resurscentrum – kommunens särskola för elever med utvecklingsstörning år 7-9 
(.ronneby.se/) 

 

Statistiken visar på stora genusskillnader mellan samtliga skolor och detta arbetar FoG med 

genom sin plan gällande jämställdhet, IUP och betyg och bedömning. Vi valde dock att endast 

undersöka Kallingskolan på grund av att det var en så stor andel elever som inte hade betyg i 

fyra eller fler ämnen. Utifrån tabellen ovan så är pojkars och flickors betyg proportionella till 

antalet på alla punkter utom då det gäller de som inte har betyg i två eller tre ämnen. Där är 

det fem pojkar och inga flickor. Eftersom detta endast gäller ett fall kan vi inte dra några 

slutsatser utifrån denna tabell gällande könsfördelningar.  

Kallingeskolan själv skriver i sin kvalitetsredovisning att det här är en fråga som kräver 

mycket arbete. Kvalitetsredovisningen uppvisar vidare att statistiken för upptagningsområdets 

skolor ligger relativt lågt angående de nationella proven i årskurs fem. Trots att 

Snäckebackeskolan har ett högre antal elever som inte har nått målen är det under kategorin 

för elever som inte har nått målen för 4 eller fler ämnen som är anmärkningsvärt hög på 

Kallingeskolan. Se bilaga 2. 
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Utvecklingstrend meritvärde 7-9 år 98-05

0

50

100

150

200

250

1996 1998 2000 2002 2004 2006

Kallinge Antal elever

Kallinge Totalt

Meritvärde Pojkar

Meritvärde Flickor

Differens Jämförelse

 
 

5.2 Att räkna ihop slutbetygen i år 9 

Varje betyg har en siffermotsvarighet  

Betyget 

• G = 10 poäng 

• VG = 15 poäng 

• MVG = 20 poäng 

Varje elev får betyg i 17 ämnen, ett av dessa räknas bort. De sexton återstående betygen 

räknas samman. Varje G ger 10 poäng, varje VG ger 15 poäng och varje MVG ger 20 poäng. 

Har eleven godkänt i alla ämnen ligger värdet på 160 poäng, maxvärdet är 320 och då har 

eleven MVG i alla ämnen. Meritvärdet innebär den siffra som finns i mitten av alla betyg då 

de har radats upp i nummerordning. Eleverna söker in på sitt meritvärde till gymnasiet, om 

alla elever inte skulle garanteras plats sker bedömningen genom meritvärdet. Meritvärdet kan 

vara olika från år till år beroende på hur många som söker. 

 Det genomsnittliga meritvärdet i landet var år 1998, 201,2 medan det på Kallingskolan var 

185,5. Efter det har meritvärdet ökat alla år fram till 2004, då låg meritvärdet på 206,9 i landet 

medan det på Kallingeskolan låg på 185,6. Se tabell ovan (skolverket.se). 
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5.3 Sammanfattning av LUPP-rapporten 

Ronneby kommun genomförde en undersökning årsskiftet 2005/2006 bland eleverna i 

årskurserna åtta på de tre betygssättande skolorna. Även elever i årskurs två på gymnasiet fick 

ta del av samma undersökning. Innan enkäten genomfördes informerades skolorna om hur 

viktigt det var att enkäten genomfördes. Själva genomförandet skedde uteslutande 

elektroniskt. Skolorna fick ca 4 månader på sig att genomföra enkäterna. Det var sammanlagt 

371 elever varav 313 deltog i ifyllandet av enkäterna. Det var övervägande tjejer som 

medverkade.  Från Snäckebackskolan var det 78 % av eleverna som deltog, medan det från 

Kallingeskolan var 86 % som medverkade i enkäten, från Hobyskolan var det 95 %.  

 

5.4 Intervjuresultat 

Vi har valt att dela upp intervjusvaren under tre underrubriker: 

• Bakgrundsfrågor – för att vi ska få en förståelse från vilken typ av social bakgrund 

ungdomarna har 

• Skola – Hur resonerar ungdomarna om skolan och dess klimat 

• Betyg  - Vad har ungdomarna för tankar om sina betyg och betygsättning 

 

5.5 Respondenternas bakgrund 

Vi har intervjuat elever mellan 15-17 år, de gick alla i årskurs nio. Då eleverna gick i årskurs 

åtta genomförde de en omfattande enkätundersökning, Lokal uppföljning av ungdomspolitik 

(LUPP) som berörde frågor om skola, framtid och kommunen. Vi har gjort en jämförelse av 

ungdomarna i Ronneby kommun, med utgångspunkt från frågorna i LUPP-rapporten med 

våra respondenter. 

 

För att förstå ungdomarnas sociala liv och hur detta påverkar deras attityd gentemot skolan 

var vi tvungna att ta reda på deras bakgrund för att sedan kunna analysera utefter teorin. 

 

Första frågan som ställdes i LUPP-rapporten var: 

Vem bor du tillsammans med? Svarade 71,9 % av ungdomarna att de bor tillsammans med 

båda sina föräldrar. Av våra intervjuade ungdomar svarade samtliga att även de bor med båda 

föräldrarna. 83,4 % av eleverna bor i villa/gård/radhus enligt LUPP-undersökningen. Det här 

stämde överens med våra respondenter som fördelade sig enligt följande 

• Flicka 1. bor på landet i hus lite utanför Kallinge, åker buss till skolan 



 35 

• Flicka 2. bor i hus strax utanför Kallinge, åker buss till skolan 

• Flicka 3. bor i en villa i samhället 

• Flicka 4. bor i hus på landet, två mil utanför Kallinge, åker buss till skolan 

• Pojke 1. bor i lägenhet i Ronneby 

• Pojke 2. bor i hus  tre mil utanför Kallinge, åker buss till skolan 

• Pojke 3. bor i villa en mil utanför Kallinge 

 

LUPP-undersökningen visar att är 93,9 % födda i Sverige, detta stämde väl överens med våra 

respondenter som med ett undantag var födda i Sverige. Vi intervjuade en pojke som var född 

i Bosnien. 

 

Enligt LUPP vill 31,6 % gå på gymnasiet på annan ort, 15,7 % vill börja arbeta direkt, 26,8 

vill gå en gymnasieutbildning i Ronneby, resten vet inte. Av de flickor som vi intervjuade ska 

tre av fyra gå på gymnasiet i Ronneby, en har sökt frisörprogrammet i Karlskrona. Pojkarna 

var eniga om att de ville gå på gymnasiet i Karlskrona, dock fattades betyg för två av pojkarna 

som istället ska läsa skogsbruk på Ryssby gymnasium respektive handelsprogrammet i 

Ronneby där det automatiska intaget tillämpas. 

 

Enligt LUPP är det 47,3 % som tror att de kommer att flytta från kommunen, 9,3 % tror att de 

kommer att bo kvar 40,9 vet ej. Om 10 år vill 28,1 % av Ronnebys ungdomar bo i en storstad 

och 20,8 % vill bo utomlands, endast 12,8 % vill bo kvar i Ronneby 

De flesta av våra respondenter hade tankar på att flytta från kommunen. En flicka vill efter 

utlandsstudier bli astrofysiker och bo i Skåne, en annan vill bo i Göteborg för att arbeta som 

professionell dansare. En tredje flicka vill bo kvar i kommunen och arbeta som frisör. Bland 

pojkarna var det en som planerade att bosätta sig i Berlin för att arbeta med bilar hos sina 

släktingar. En pojke ville bo kvar i kommunen för att arbeta i skogen som han var välbekant 

med. En tredje ville läsa på musikhögskola någonstans utanför kommunen. Värt att notera är 

att enligt LUPP planerar 24 % att gå en universitetsutbildning, 18,8 % är nöjda med 

gymnasial utbildning. 

 
 
 
 
 
5.6 Skola 
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På den inledande frågan hur de trivs i skolan svarade samtliga att de trivdes bra, däremot 

uppfattades klassklimatet som stökigt i en av klasserna.  

     Klassen är ok men killarna kan vara jobbiga ibland,  

speciellt de som kommer från Backaryd, de ses som bråkstakar. ”Raggarna från 

Backaryd”, de skiter i betygen (Flicka 4). 

De flesta har gått i samma klass sedan sjuan. Det är först då som klasserna blandas upp med 

mindre skolor utifrån. Några gick även på skolan sedan tidigare årskurser.   

 

Samtliga respondenter har baserat sitt gymnasieval på intressen och känner sig tillfreds med 

detta. De har alla känt att de indirekt inte har blivit påverkade av sina föräldrar men däremot 

känt ett stöd hemifrån. Däremot har alla haft en diskussion och fört ett resonemang med sina 

föräldrar.  

 

Pojke 1 berättar att hans pappa ville att han skulle bli journalist men tack vare avsaknaden av 

ett fullständigt betyg fick pappan acceptera att sonen ville arbeta med bilar istället. Trots att 

betyg saknades i flera ämnen var inte sommarskola något alternativ utan sommaren skulle 

ägnas åt arbete inom vården. Pojken kände sig dock helt tillfreds med sin situation.  

 

Pojke nummer 3 har tillsammans med sina föräldrar varit på besök i Karlskrona och besökt 

den tilltänkta skolan. Efter det gjordes en utvärdering där fördelar och nackdelar togs upp. 

Dessa fördelar och nackdelar ställdes mot en annan skola som tidigare hade besökts där 

lärarnas kompetens och elevernas betyg jämfördes. En plus och minus lista gjordes och efter 

samråd med varandra bestämdes det att det var i Karlskrona som pojken skulle gå.  

 

Flicka 3 kände sig tacksam över att ha haft sina föräldrars stöd under en svacka som hon 

genomgick under förra året. Nu byggs betygen upp igen tillsammans med föräldrarna.  

 

Pojke 2 har under hela sitt liv sett sin pappa arbeta i skogen och jakt har varit en del i 

vardagen. Han har tillsammans med sina föräldrar besökt Ryssby och efter det konstaterat att 

maskiner och lärare var bra där.  

 

Flicka 2 Kände att hon fick bestämma sitt gymnasieval helt själv och trots hennes höga betyg 

valde hon en linje där hon får utvecklas som dansare. Det här beslutet stöttades helt av hennes 

föräldrar.  
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5.7 Betyg 

Eleverna tycker överlag att det får de betygen som de är värda och att lärarna för det mesta är 

tydliga med sina krav. Flera av dem säger att det var lätt för vissa elever att få ”pluggis-

stämpel” när de gick i sjuan, men nu i nian är det ingen som tycker att det är fel att studera för 

att få högre betyg. Flera av eleverna tyckte att betyg inte var så vanligt samtalsämne bland 

eleverna själva och att de inte värderade varandra efter betyg. När det gällde hur mycket de 

kämpade för de olika betygen var svaren väldigt olika, men de tyckte att det var viktigt att få 

betyg. En av flickorna sa att tjejerna bryr sig nog mer, än killarna. 

 

Pojke 2 svarade att han känner att han har gjort sitt bästa, trots två streck i de naturorienterade 

ämnena. Han har haft dialog med både föräldrar och lärare angående problematiken och möts 

av förståelse från båda parter. Pojke 1 har inga betyg i de samhällsorienterande; och 

naturorienterande ämnena, utan har i samråd med lärarna och föräldrarna valt att läsa 

matematik och svenska på den tiden. Han var nöjd med sina prestationer och lärarnas 

bedömning överlag, men kände sig orättvist bedömd av sin tyskalärare. Pojken tyckte att han 

borde få bättre omdöme eftersom han själv tyckte att han behärskade språket väl, eftersom 

han hade bott i Tyskland i nio år. Flicka 4 tycker att det finns en tendens att lärarna ”ser ner” 

på vissa elever och att skolorna på landet verkar ”slappare”, därav olika betyg bland eleverna. 

Hon tyckte också att lektionstiden togs till stor del upp av att lärarna försökte få arbetsro i 

klassen, istället för att ge handledning. Flicka 2 är inte riktigt nöjd med sina betyg, trots 9 

MVG. Hon tror att elevernas dåliga betyg främst beror på att de prioriterar fritidsintressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Analys 
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Vi har hittat flertal beröringspunkter mellan vår teori och våra respondenters svar. Vi kommer 

här att presentera vår tolkning av vad som har påverkat ungdomarnas handlingssätt och 

attityder gentemot skolan. Vissa frågor var väldigt självklara för våra respondenter medan 

andra har krävt en viss tolkning.  Varje rubrik är direkt kopplat till teoridelen så under 

rubriken 6.1 Attityd kopplat till resultat utgår vi från de två rubrikerna som heter attityder ur 

ett psykologiskt perspektiv (3.1) och attityder ur ett socialpsykologiskt perspektiv (3.2). 

Under rubriken 6.2 attityd kopplat till betyg så utgår vi från rubrikerna 3,3, 3.4 och 3.5 där vi 

väver samman våra intervjuresultat med teoridelen som handlar om betyg och 

styrdokumenten. Under sista rubriken i denna del som behandlar genus kopplat till resultat 

utgår vi från 3.6 genus i vår teoridel. 

 

6.1 Attityd kopplat till resultat 

Då vi inledningsvis under vår intervju frågade, vem bor du med svarade samtliga av våra 

respondenter att de bodde med båda sina föräldrar och 71,9 % av tillfrågade i LUPP gav 

samma svar. Karlsson (se sid 8 i vårt arbete) skriver i sin bok att våra attityder formas av 

bland annat social inlärning, att det lilla barnet lär sig föräldrars attityder. Ett annat sätt att 

forma attityder är exponeringseffekter. Bor ungdomar med sina föräldrar blir de påverkade av 

föräldrars attityder. Det visar att föräldrar har stort inflytande på sina ungdomar. Redan när 

barnen är små hjälper de vuxna i den närmaste omgivningen till att berätta vad som är rätt och 

vad som är fel. Våra respondenter har alla känt att de indirekt inte har blivit påverkade av sina 

föräldrar men däremot känt ett stöd hemifrån och att de har haft en diskussion och fört ett 

resonemang med sina föräldrar. Samtliga svarade att det var helt deras egna val vad de skulle 

läsa på gymnasiet men de hade lyssnat till sina föräldrars åsikter. Föräldrarnas attityder 

överförs omedvetet till ungdomarna som anammar och omformat den nya informationen och 

gör den till sin. För precis som Karlsson skriver så är den mest effektiva övertalaren den 

person som ungdomarna ser som expert på området, i detta fall föräldern. Som med antingen 

egna erfarenheter kan berätta eller påvisa varför ungdomen ska gå en viss väg eller vara ett 

sämre exempel där ungdomen går motsatt väg. Barn och unga är lojala gentemot sina 

föräldrar och en förälders bekräftelse är av stor vikt för de val som ungdomen ska gå igenom, 

som förälder kan man antingen fria eller fälla. Den här attityden blir en emotionell attityd då 

barnet vill bli omtyckt.   

 

Attityder som omgivningen förmedlar förstärker på antingen ett positivt eller negativt sätt. Att 

söka lyckan på annat håll än hemorten var viktigt för merparten av tjejerna, det var tydligt att 
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den kommande flytten var något som diskuterades flitigt i grupperna. En tjej gick dock emot 

strömmen då hon redan visste att hon skulle bo kvar i kommunen tillsammans med sin 

pojkvän. För henne var det viktigare vem hon bodde tillsammans med och inte var, hon blev 

som Karlsson uttrycker det, påverkad av sin nuvarande pojkväns fysiska attraktion. På vår 

fråga som vi ställde om vad du helst vill göra efter grundskolan svarar ungdomar enligt LUPP 

att 31,6 % vill gå på gymnasiet på annan ort, 15,7 % vill börja arbeta direkt, 26,8 vill gå en 

gymnasieutbildning i Ronneby och resten vet inte. Våra respondenter svarade att 3 av 7 ville 

läsa på hemmaplan och resten i annan kommun.  Under ungdomsperioden är det flera som vill 

bryta sig loss från sina föräldrar och börja leva ett mer självständigt liv då de närmar sig 

vuxenvärlden. Ett sätt att distansera sig är att lämna hemorten och den trygghet som 

familjelivet erbjuder för att istället lära sig att stå på egna ben ute i världen. Vissa fall kräver 

en tydlig markering som i detta fall är att lämna hemorten och föräldrarnas attityder.  

 

Alla människor strävar efter att ha en inre harmoni, det måste vara en balans mellan sinnet 

och handling gentemot omgivningen. Annars skapas en psykisk obalans, det vill säga kognitiv 

dissonans. För att undvika dissonans försöker man ändra sina attityder så att de bättre ska 

stämma överens med verklighetens handling. För att det ska bli ett positivt avslut måste 

förändringen av attityd ske på frivillig basis. Vårt exempel visar Pojke 2, som har sökt 

byggprogrammet i Karlskrona men då det fattades två betyg medförde det att han inte kom in. 

Han sökte sig istället till Ryssby gymnasium för att där läsa skogsbruk. Han är medveten om 

vad han har gjort för fel och varför han inte kommer in på gymnasiet för att kunna behålla sin 

positiva självbild förstärker han fördelarna med Ryssby gymnasium. 

 

Ju mer information och kunskap vi har om något ämne eller en viss handling desto mer 

förstärks benägenheten att handla så korrekt som möjligt utifrån den information som har 

mottagits. Då pojke 3 var i Karlskrona tillsammans med sina föräldrar för att undersöka den 

tilltänkta gymnasieskolan ihopsamlades information som sedan bearbetades i hemmet 

gemensamt med föräldrarna. Pojken ställde sig efter besöket väldigt positiv till skolan, och 

kan tack vare den information som tillvaratogs agera i total harmoni. Informationen hjälpte 

honom att skaffa sig rätt attityd för att enkelt kunna fatta ett korrekt beslut. Vi behöver 

klassificera den information vi får in för att sedan kunna forma våra attityder.  

 

Det är inte alltid som tillräcklig kunskap räcker för att forma en rätt attityd menar Angelöw. 

Ibland kan djupt rotade attityder leva kvar trots bättre kunskap och information. Ett exempel 
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som belyser detta och gör det väldigt tydligt är då en av respondenterna besvarade frågan hur 

hon trivs i klassen? (se citat på sid 36 i vårt arbete) 

 

Det här är en allmän attityd bland de unga och det skapar en negativ gruppnorm. De här 

pojkarna som kommer från byn Backaryd har tidigt vissa förväntningar på sig, de förväntas 

bete sig på ett speciellt sätt. Att till exempel inte lägga mycket tid och energi på skolan och 

dess arbete, de har andra intressen som tar över. Följden blir en självuppfyllande profetia de 

beter sig dåligt och struntar i skolan för att det är vad samhället runtomkring förväntar sig att 

de ska göra.  

 

I teoridelen (se sid 10 i vårt arbete) beskrevs den viktiga känslan av kontroll över sitt eget liv, 

människan har ett fritt val och kan därför styra över sina handlingar. Trots hårt arbete under 

högstadiet och betyg som skulle ge plats på vilken gymnasieutbildning som helst väljer flicka 

2 att gå ett program som ger henne möjligheten att utvecklas som dansare. Detta beslut 

stöddes helt av föräldrarna som gav flickan fria tyglar. Samtliga respondenter känner att de 

har fått stort stöd hemifrån men att de slutliga valen har varit egna.  

 

Våra känslor är inte alltid i takt med vårt förnuft. Pojke 1 berättar att hans pappa ville att han 

skulle bli journalist men tack vare avsaknaden av ett fullständigt betyg fick pappan acceptera 

att sonen ville arbeta med bilar istället. Trots att betyg saknades i flera ämnen var inte 

sommarskola något alternativ utan sommaren skulle ägnas åt arbete inom vården. Pojken 

kände sig dock helt tillfreds med sin situation. Både föräldrar och barn kan ha en hög vision 

om framtiden som kanske inte alltid infrias. I detta fall med pojke 1 infriades inte visionen 

med att bli journalist på grund av ofullständiga betyg. Det är först när man själv accepterat 

och kan konstatera att vägen inte var så rak som man tidigare hade hoppats på, som man når 

tillfredsställelse och harmoni. Tack vare misslyckande i ett visst ämne i skolan skapas en 

negativ bild mot just detta ämne och chansen att lyckas senare minskar drastiskt. Den egna 

erfarenheten kan ge följder för resten av livet, detta är instrumentell betingning.  

 

Flera av respondenterna säger att det var lätt för vissa elever att få ”pluggis-stämpel” när de 

gick i sjuan, men nu i nian är det ingen som tycker att det är fel att studera för att få högre 

betyg. De har mognat och börjar förstå konsekvenserna av sitt tidigare handlande.  Pojke 2 

svarade att han känner att han har gjort sitt bästa, trots två streck i de naturorienterade 

ämnena. Han har haft dialog med både föräldrar och lärare angående problematiken och möts 
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av förståelse från båda parter. Flicka 3. kände sig tacksam över att ha haft sina föräldrars stöd 

under en svacka som hon genomgick under förra året. Nu byggs betygen upp igen 

tillsammans med föräldrarna.  

 

Publikationen belyser även vikten av att eleven och föräldern ska kunna ha inflytande över 

undervisningen. För att detta ska vara möjligt krävs det att de får kännedom av lärarna hur 

skolan har formulerat uppdraget, eftersom kursplanerna ger utrymme för stor lokal tolkning. 

Kursplanerna blir fullbordade först när läraren i samråd med elever utvecklar hur de ska 

gestaltas i undervisningen. . (Skolverkets allmänna råd 2004:23) 

 

Pojke 2 har under hela sitt liv sett sin pappa arbeta i skogen och jakt har varit en del i 

vardagen. Han har tillsammans med sina föräldrar besökt Ryssby och efter det konstaterat att 

maskiner och lärare var bra där. Våra attityder formas av bland annat social inlärning. Det lilla 

barnet lär sig föräldrars attityder och tonåringar påverkas väldigt lätt av kompisar och 

förebilder.  

 

6.2 Betyg kopplat till resultatet 

Flicka 4 tycker att det finns en tendens att lärarna ”ser ner” på vissa elever och att skolorna på 

landet verkar ”slappare”, därav olika betyg bland eleverna. I skolverkets publikation 

”Likvärdig bedömning och betygssättning” framgår att lärarnas kunskaper när det gäller 

kursplanerna varierade och att det finns stora skillnader på lokalt formulerade betygskriterier. 

På Kallingeskolan går elever som kommer från olika närliggande skolor. Dessa elever som 

kommer från olika skolor samlas sedan i en klass. Eftersom de lokalt formulerade 

betygskriterier kan skiljas från skola till skola, så kan de uppfattas som om skolorna på landet 

verkar ”slappare”. Flicka 4 säger att lärarna ”ser ner på” vissa elever. Författaren Selghed 

frågar sig om lärarna vid bedömning kan bortse från de psykologiska relationerna som de 

skapar med eleverna när de sätter betyg. Det är viktigt att läraren bedömer bara den  

kunskapsmässiga delen och inte elevens sociala utveckling. Eleven som upplever att läraren 

”ser ner” på vissa elever, eller läraren som faktiskt gör det har förmodligen fått sina attityder 

att gå över i fördomar och de är svåra att bearbeta och ändra på. Fördomar definieras som en 

intolerant, orättvis eller ofördelaktig attityd gentemot en annan grupp människor skriver 

Karlsson.  
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Pojke 1 har inga betyg i de samhällsorienterande, det är svåra ämnen säger han. Han har 

negativ erfarenhet av dessa ämnen och den personliga erfarenheten förstärks. Författaren 

Karlsson kallar detta för instrumentell betingning som formar våra attityder. Pojke 1 kände sig 

orättvist bedömd av tyskaläraren och tyckte att han borde få bättre omdöme. Författaren 

Selghed skriver att betygssättningen är en viktig, men svår uppgift för lärare. Bedömer läraren 

till exempel ett specifikt antal glosor istället för att mäta kvalitén på elevernas kunskaper, så 

kan omdömet bli felaktigt. Flicka 2 är inte riktigt nöjd med sina betyg, trots 9 MVG av 16 

betyg sammanlagt. Hon tyckte att det fanns för få betygssteg, något som Björklund säger att 

den vanligaste frågan han får av eleverna. För eleverna är det en rättvisefråga, menar han. 

 

6.3 Genus kopplat till resultat 

Att det är skillnad på pojkar och flickor kan vi konstatera och det var just denna skillnad som 

fick oss att skriva detta arbete. De stora betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor har blivit 

en negativ trend bland ungdomarna i Ronneby kommun. Efter sammanställning av 

intervjuerna kan vi konstatera att samtliga pojkar hade sämre betyg än vad flickorna som 

intervjuades hade. De flesta hade liknande bakgrunder, växt upp i ett litet samhälle med sina 

två svenska föräldrar.  

 

Ingen av respondenterna hade högutbildade föräldrar trots detta ville majoriteten av flickorna 

studera vidare efter gymnasiet. Ingen av pojkarna hade någon tanke på att göra det. För 50 år 

sedan ansåg man att familjens sociala status var helt avgörande huruvida en elev skulle 

studera vidare eller inte. Hade det här mönstret gällt fortfarande så skulle inte någon av 

respondenterna studera på Högskola/universitet. Arbetarbarnens skolgång anpassades efter 

föräldrarnas liv och arbete. Skulle detta vara realia idag skulle Pojke 2. med största 

sannolikhet sluta skolan tidigt för att hjälpa sin pappa i skogen. 

 

Som tidigare har konstaterats av Ann Phoenix (se sidan 20) finns en viss bild av manlighet 

bland arbetarpojkar. Det ingår inte i kulturen att plugga och vara duktig i skolan. Istället ska 

manligheten och de gemensamma intressena tas till vara på, aggressivitet, ”supa med 

kompisarna”, snabba bilar, det här var några av respondenternas svar på vad de gillar att göra 

på fritiden. De olika roller och förväntningar som samhället och skolan har på unga pojkar 

medverkar till stor förvirring i den krisdrabbade tonårsperioden. Skolan strävar efter duktiga 

och självständiga individer som tar ansvar för sitt eget lärande. Samhället utanför skickar helt 

andra signaler, var en man annars platsar du inte här, att få respekt från omgivningen är ett 
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måste. För att förstå vilken värld pojkarna lever i måste man kunna sätta sig in i deras vardag. 

En flicka uttryckte under intervjun att ”raggarna från Backaryd, de bryr sig ju ändå inte” då 

hon spekulerade varför pojkar har sämre betyg än flickor. De här killarna som är uppväxta i 

området Backaryd kan ha en helt annan mentalitet. De spelar inte på samma villkor som andra 

pojkar gör.  

 

 

7. Diskussion 

Under rubriken diskussion sammanväver vi arbetet och diskuterar vårt resultat ytterliggare vi 

presterar även våra slutsatser och vad vi har kommit fram till gällande betygsskillnader. 

 

Vad är det egentligen som påverkar elevers attityder gentemot skolan och betyg? Vårt syfte 

med detta arbete var att göra en attitydundersökning som behandlade problematiken kring 

skola, betyg och framtid. Utifrån läst litteratur och flertalet diskussioner samt givande 

intervjuer har vi kommit fram till följande. Redan från tidiga barnsben påverkar föräldrarna 

barnens attityder detta är något som följer med under uppväxten. Trots att eleverna som vi 

intervjuade tyckte att de inte blev direkt påverkade av sina föräldrar lyser förväntningarna från 

hemmet igenom. De flesta ville så småningom flytta från hemkommunen till en större stad för 

att där läsa vidare eller arbeta. Förnuftet och den egna känslan stämmer inte alltid överens 

med varandra men ungdomarna strävar ändå efter att uppnå en inre harmoni. För att uppnå 

den inre harmonin söker de kunskap om sina val i detta fall gymnasievalet och kan känna av 

förväntningarna som ställs på dem. Att meritvärdet är lägre än i övriga landet är för tillfället 

en negativ trend bland ungdomarna i Ronneby kommun. Det här är ett mönster som bygger på 

bland annat fördomar gentemot olika geografiska områden i Kallinge med omnejd.  

Ungdomarna vill ha kontroll över sitt eget liv och den här kontrollen är en väsentlig faktor för 

att nå sin inre harmoni. Vid ett misslyckande i skolan är det lätt att skapa sig en negativ bild 

och på det sättet förlora motivationen till fortsatta studier. Ungdomarnas attityder formas av 

social inlärning som i sin tur leder till en aktiv handling. Olika ungdomar har olika 

förväntningar på sig hemifrån och de är medvetna om sina egna förutsättningar, detta visades 

tydligt under intervjun då en pojke som trots ofullständiga betyg ändå var nöjd medan en av 

flickorna som hade nio MVG inte var riktigt nöjd. Ytterligare en faktor som skapar 

betygsskillnader är att lärarna på de olika skolorna tolkar de lokala kursplanerna olika detta 

enligt eleverna.  
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Under vårt arbete har vi förstått vikten av att ha rätt attityd, det är ett begrepp som lätt 

används i fel sammanhang. Då man slarvigt använder det att någon har attityd, men i själva 

verket menar man att personen är arrogant. En attityd har alla och det är en förutsättning för 

att kunna förstå och tolka vår vardag. Attityderna genomsyrar hela vår diskussion i och med 

att det finns överallt.  

 

Under de första levnadsåren som varje barn har läggs grunden för den fortsatta framtiden. 

Föräldrars och omgivningens värden och normer ska planteras, skillnaden mellan rätt och fel i 

livet är helt olika beroende på diverse bakgrundsfaktorer. Två människor skapar gemensamt 

ett barn och utifrån den här början växer barnet upp i sina föräldrars fotspår. Beroende på vart 

i världen barnet växer upp och under vilka rådande förhållanden så som ekonomiska, 

geografiska, formas barnet olika.  

 

Riktar vi nu in oss på Kallinge, ett brukssamhälle i Ronneby kommun och på de ungdomar 

som är ca 15-16 år och som just ska avsluta sin grundskoleperiod har även de olika innehåll i 

sina ryggsäckar som de har med sig. Vi har ovan kunnat påvisa med hjälp av diverse teorier 

huruvida till exempel genus påverkar elevernas attityder gentemot skolan som institution och 

betygen, som är en handling på hur väl deras insatser har varit. Eleverna som går på 

Kallingeskolan kommer från olika byar som ligger runtom Kallinge.  

 

Elevernas föräldrar bosatte sig i Kallinge av någon för oss okänd anledning, oavsett om det i 

sin tur var deras föräldrar som kom dit först eller att de av någon anledning var de själva som 

flyttade dit påverkar det barnen som växer upp i dagens Kallinge. Föräldrarnas förväntningar 

på sina barn påverkar i allra högsta grad attityden gentemot skolan, det kan både vara positivt 

och negativt. Positivt i den bemärkelse att föräldrarna själva hade en god skolgång och minns 

skolan som ett positivt minne. De här föräldrarna kan sedan ha fortsatt att gå i skolan för att 

skaffa sig en högre utbildning. Den goda attityden smittar av sig till barnen som i sin tur även 

de blir benägna att fortsätta sin utbildning.  

 

Det finns även en stor del som har haft en totalt motsatt syn på sin skolgång, de beskriver den 

som ett helvete. Mobbning och utanförskap, koncentrationssvårigheter och oförstående lärare 

kan vara minnen de här människorna bär med sig. Detta har dock inte visat sig i våra 

intervjuer men precis som Andersson menar (se sid 9) så är det avgörande för att lyckas i 

skolan. Det är svårt att bli av med traumatiska minnen som gärna sprider sig till nästa 
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generation. Det är bevisat att de elever vars föräldrar själva har en högre utbildning och som 

trivdes i skolan har större förväntningar på sig både från hemmet men även från skolan. ”Där 

kommer XX dotter, kommer ni ihåg vad duktig han var i matte, då måste dottern också vara 

det”. Självklart kan det vara precis tvärtom med, ett bråkigt barn kan förstöra för sina syskon 

då personal på skolan förväntar sig att nästa syskon ska vara likadant. (se sid. 9) 

 

Elever i tonåren påverkas definitivt inta bara utav föräldrar, kompisarna har väldigt mycket att 

säga till om i den här åldern. Under sitt sökande efter en identitet möter de många människor i 

alla åldrar på vägen som formar dem på olika sätt.  

 

7.1 Skola och betyg 

Sedan 1842 har svenska barn skolplikt, vilket innebär att den nioåriga grundskolan är 

obligatorisk, alla måste gå i skolan. Det är vår pedagogiska skyldighet att se till att det blir en 

skola för alla. Eleverna ska ha ett tryggt klimat omkring sig och en arbetsro ska råda. Det 

ställs stora krav inte bara på pedagogerna utan även på eleverna. Flera regler finns och de ska 

följas för att alla elever ska kunna verka i samförstånd. Med så många ungdomar på samma 

ställe skulle situationen vara outhärdlig för flera om dessa regler och normer inte följdes.  

 

Eleverna på Kallingeskolan trivs bra med sin rådande skolsituation. De är medvetna om att de 

kan påverka sin situation vilket medför en tillfredsställande känsla. Det finns en tillit till de 

vuxna som arbetar på skolan och eleverna känner stöd hemifrån. Alla våra respondenter har 

fört ett resonemang med sina föräldrar gällande gymnasieval, det slutgiltiga valet har dock 

legat hos eleven.  

 

Det som var frustrerande för många i klasserna var att lärarna fick lägga mycket av lektionens 

tid till att lugna de stökiga killarna. Detta sker på bekostnad av undervisningstiden och 

möjligheterna att få betyg. Det som inte får glömmas bort är varför dessa pojkar beter sig på 

det här sättet. Det kan vara flera orsaker, bland annat kan det vara otydliga krav från lärarens 

sida, pojkarna vet inte vad de ska göra. Detta medför ett dåligt betyg och följden blir en 

bristande motivation till studier. Detta stämmer överens med Selgheds undersökning då det 

endast var fyra av 30 lärare som ansåg att betygen skulle mäta kvalitén på kunskaper och att 

flera av lärarna inte såg någon förändring från de gamla sifferbetygen. Även detta skapar en 

förvirring hos eleverna då de ger nya målkriterier som eleverna ska arbeta mot, trots detta 

bedöms de efter det gamla systemet som innebar att betyg skulle ges efter en 
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normalfördelningskurva. Utantillinlärning prisades, medan det idag handlar om att ha en 

förståelse snarare än ett bra minne.  

 

 

 

 

7.2 Genus 

Vi föds in i en könsroll med otroligt många förväntningar på oss. Våra stereotypa roller 

skapade av samhället formar och påverkar oss alla, är det en liten flickbebis som föds skulle 

många säkert reagera om hon var klädd helt i ljusblått. Det hänger inte samman med vårt 

föreställningsfält.  

 

”Att tänka i termer av socialt skapat kön – genus – i en pedagogisk miljö synliggör de 

specifika mönster som finns för gruppen flickor och gruppen pojkar. ” (Svaleryd 2002:14) Det 

finns förutfattade meningar om hur pojkar och flickor ska bete sig även i skolan. Flickorna 

förväntas vara lugnare, räcka upp handen när de ska, och vara en hjälp till läraren då de får 

sitta mellan de bråkiga pojkarna i samlingen. Pojkarna däremot får uppmärksamhet då de 

stökar och mycket av lärarens energi och lektionens tid kan gå åt att lugna de stökiga 

pojkarna. Vill återigen hänvisa till vad Flicka 3. sa under intervjun då hon berättade om 

klassklimatet, hon trivs bra i klassen men killarna kan vara rätt så jobbiga och stor del av 

lektionen ägnas åt att lugna ner dem. 

 

 

7.3 Förväntningar 

Om man frågar ett barn vad de vill bli när de blir stora har de oftast ett väldigt konkret svar att 

ge. De har sin framtid inom en väldigt klar ram, familj, arbete och bostad, de vet precis hur de 

vill ha det. Den klara vägen mot barndomens mål blir mer och mer utsuddad ju äldre barnet 

blir. Andra åldersrelaterade frågor blir mer och mer viktiga och tar över barnets klara väg. För 

att nå ett visst mål i livet krävs det uppoffringar. Alla människor föds olika och utvecklas 

olika, vissa följer sin barndoms mål andra stöter på hinder i vägen.  

 

Alla respondenter ville flytta från Kallinge för att söka lycka i vida världen. Att testa olika 

gränser, se hur livet kan te sig på andra platser kan vara lockande för många. Vissa av 

ungdomarna hittar sin lycka på vägen och väljer att stanna där, andra kommer i framtiden att 



 47 

söka sig tillbaka till Kallinge eller ett liknande område för att de vill att sina egna barn ska få 

en liknande uppväxt. Trots att deras drömmar kan vara orealistiska hade samtliga en 

självsäker attityd och en positiv framtidstro. Tryggheten som Kallinge förmedlar tar de med 

sig, en till Tyskland för att tjäna pengar hos släkten, en annan för att bli astrofysiker, den 

tredje skulle dansa sig till lyckan. Samtliga hade sin vision utstakad för sig, huruvida den här 

visionen slår in återstår att se. Om vi skulle ha möjlighet att träffa samma ungdomar tio år 

senare hade det varit intressant och givande att se om drömmarna slog in.  

 

7.4 Avslutande sammanfattning 

Efter genomfört arbete har vi kommit fram till att ungdomars attityder gentemot skola, och 

betyg har stor vikt från vilken social bakgrund de har. Attityder formas från det att barnet är 

litet och styr sedan riktning på det fortsatta livet. Förväntningar hemifrån och fördomar utifrån 

påverkar attityder som i sin tur leder till en aktiv handling. Beroende på vilken ”pluggkultur” 

eleven har med sig hemifrån det vill säga om föräldrarna har en högre utbildning med en 

universitets- eller högskoleutbildning tenderar såväl barnen vilja läsa vidare. Har föräldrarna 

däremot själva hoppat av skolan eller stannat sin utbildning efter grundskolan kan barnen se 

att det ”räcker” med grundskolan, de behöver inte läsa vidare.  

 

Flera av respondenterna hade åsikter om lärarnas undervisningssätt och deras metoder för att 

skapa ett gott klassrumsklimat, även betygssättningen. Detta är något som vi medvetet har valt 

att inte undersöka vidare då vi begränsade oss till att enbart intervjua elever och inte lärare. 

Detta hade kunnat ge oss en annan bild av verksamheten.  

 

Under ungdomsperioden har den sociala kretsen samt utomstående idoler/förebilder en stor 

inverkan på individen men även detta har vi valt att inte fördjupa oss i på grund av våra 

tidigare avgränsningar.  

 

Vi har konstaterat att våra respondenter alla hade likvärdig bakgrund då ingen av föräldrarna 

hade en högre utbildning, trots detta hade de olika förväntningar på sina egna barn.  

 

Vid vidare forskning kan frågor som berör lärarnas bild av betygsskillnaderna vara av stor 

vikt. Även en undersökning mellan den sociala bakgrunden kopplat till den egna prestationen 

i skolan hade kunnat visa ett annorlunda resultat.  
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7.5 Tidigare forskning 

Då vi är medvetna om att vi har något tunn empiri har vi valt att ta in liknande studier som 

även de påvisar det vi har kommit fram till.  

 

Det finns åtskilliga uppsatser som behandlar ungdomars attityder och deras handlingssätt, som 

bekräftar sambandet mellan attityd och handling, som även vi kunde se i vår uppsats. Till 

exempel så skriver Blerta Kadriu i sin uppsats om ”Ungdomar, attityder och poliser” att vi har 

olika attityder gentemot olika personer. Attityder är det mest betydelsefulla begreppet inom 

socialpsykologin, eftersom den summerar de positiva eller negativa värderingar som vi har 

gentemot andra. Attityder kan uppstå genom att vi har haft en direkt erfarenhet av 

attitydobjektet eller på något annat sätt har hört talas om det. På så sätt kan man förutse 

människans beteende genom deras attityder. Kadriu skriver vidare att barn är mer påverkbara 

än vad vuxna är. Hennes studier visar att ungdomar reagerar olika på när de till exempel ser 

en polisbil. De som har haft en erfarenhet av att poliserna inte har behandlat de rättvist har en 

negativ attityd gentemot poliser och detta påverkar deras beteende.  (bth.se) 

 

 

Klara Lundqvist undersöker i sin uppsats ”Var kommer din attityd ifrån”? vad det finns för 

paralleller mellan den lokala kulturen som tonåringar lever i och deras varumärkesattityder. 

Tonåringar som kategori anses vara ett viktigt segment inom dagens varumärkesindustri. 

Lundqvist utredning bestod i huruvida tonåringars varumärkesattityder påverkades beroende 

på miljön de lever i. Hon kom bland annat fram till att majoriteten av ungdomar i storstaden 

hade favoriserande attityd till myrorna, däremot var det ingen som ägde eller köpte kläder 

därifrån. Ungdomars attityd till kläder från H&M var också positiv men mer neutral och 

likgiltig. I sin slutsats skriver Klara att kulturskillnader mellan ungdomar i glesbygden och 

storstaden kommer att suddas ut. Hon upptäckte även att olika varumärkena visade på en 

skillnad i attitydutveckling men samtidigt var båda grupperna av ungdomar otroligt medvetna 

och de kände alla till ungefär liknande märken och trender även om alla kanske inte 

efterföljdes. Både glesbygdsungdomar och storstadsungdomar påverkades av sina attityder. 

Trots att ungdomarna i storstaden inte själva är aktiva i att använda ett visst varumärke 

behöver det nödvändigtvis inte betyda en negativ attityd utan snarare att man föredrar något 

annat. Glesbygdsborna var mer inne på att alla i deras ålder förväntades klä sig på ett visst sätt 

och då blir användandet av ett varumärke ett resultat av inställningen till det. Vissa 
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varumärken representerar en viss stil och ungdomars attityder gör att de tolkar och värderar 

sina kompisar efter deras val av kläder. (diva-portal.org) 

 

Vi har valt att presentera ytterligare en uppsats som konstaterar sambandet mellan ungdomars 

attityd och handling. Det är Anna Wikströms uppsats som heter ”Kultursponsring som 

reklam: Inställningar och attityder ur ett mottagarperspektiv.”  Hon skriver att vi alla har olika 

intressen som att utöva en speciell idrott, att handla kläder, socialisera med andra eller att 

använda olika medier. Vi möts ständigt av en mängd budskap utsända av olika organisationer 

och företag. All information påverkar oss, antingen positivt, neutralt eller negativt. Detta 

skapar våra attityder till stilar, mode och produkter. Vår inställning kan göra så att vi ändrar 

vår inställning till ett varumärke om det till exempel kopplas samman med en artist eller en 

grupp. Att våra grundläggande värderingar formas under tidiga år stöder 

socialisationsforskningen helt. Den visar även att familj, skola, och vänner men även medier 

och reklam spelar en stor roll. I sin slutsats skriver Wikström att ungdomarna identifierar sig 

med en viss sorts musik och att en artist som stämmer ihop med deras egen livsstil och deras 

egna värderingar har en större förmåga att påverka dem. (theses.lub.lu.se) 

 

Gabriella Ulfwi, Susanne Wibreus och Debbie Viklund har skrivit en uppsats som heter 

”Övervikt bland svenska barn - En studie av vilka bakomliggande faktorer som påverkar 

ungdomars intentioner att äta hälsosam mat”, där man kan läsa om ungdomarnas attityd till 

mat. Sammanfattningsvis har ungdomar en positiv attityd till hälsosam mat, men en negativ 

attityd till att äta den. God smak väger tyngre för ungdomar än fördelarna med hälsosam mat. 

Eftersom ungdomarna inte upplever några värdefulla konsekvenser av att äta den hälsosamma 

maten, har majoriteten av dem inte för avsikt att ändra till mer hälsosam mat. Studien visar 

ändå att ungdomarna tycker att föräldrar och idrottsledare har värdefull kunskap om mat. 

Kravet för att de ska kunna tillgodogöra sig den här kunskapen är att de känner en tillhörighet 

till dessa grupper. Studien visar till exempel att ungdomarna tar mer till sig det som 

idrottsledarna säger än till exempel någon kostexpert på tv. Tidigare i vår uppsats har vi 

nämnt att grupptillhörigheten är viktig för ungdomar. Även den här uppsatsen bekräftar detta 

när författarna skriver att ungdomarna äter i skolmatsalen om deras kompisar också gör det. 

De tycker om samma mat som sin referensgrupp, i detta fallet kompisarna. Många av 

ungdomarna förknippade hälsosam mat med bantning, som de hade en negativ attityd till. 

Även detta bidrog till att de inte valde att äta mer hälsosamt (fek.lu.se). 
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8. Sammanfattning 

 
Att det är stora betygsskillnader mellan pojkar och flickor är inget nytt fenomen. 

Kallingskolan i Ronneby kommun är inget undantag de har enligt politikerna omotiverat stora 

betygsskillnader, dessutom visar skolan på en negativ trend gällande meritvärdet jämfört med 

övriga landet. Det är anmärkningsvärt är att Ronneby kommun tillämpar automatiskt intag till 

gymnasiet vilket innebär att om eleven har godkänt i de tre kärnämnena svenska, engelska och 

matematik så kommer de in på sitt förstahandsval.  

 

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur kommunens strategi om automatiskt intag 

påverkar pojkars och flickors attityder gentemot skola och betyg. Vi genomförde en 

attitydundersökning genom att göra intervjuer med elever på Kallingskolan. Vi undersökte 

skola, betyg och framtidsförväntningar. 

 

Vi är medvetna om att det finns flera olika förklaringar och faktorer som påverkar de stora 

betygsskillnaderna. VI har valt att avgränsa oss till att undersöka elevernas attityder gentemot 

skola, betyg och framtid och hur detta påverkar det automatiska gymnasieintaget.  

 

Uppsatsen inleds med att vi presenterar den aktuella situationen lokalt gällande automatiskt 

intag till gymnasiet. Vi ser även regionalt där vi presenterar den aktuella betygsdebatten i hela 

landet. Det ligger på förslag att det ska bli en sjugradig betygsskala som skulle vara mer 

rättvis gentemot eleverna menar skolminister Jan Björklund.  

 

Vi har tre olika teoridelar som vi har valt att kalla attityder, betyg och genus. Vi väver 

samman dessa till en egen teori där vi kommer fram till följande. Den typiska invånaren i 

Kallinge är svensk och tillhör medelklassen. För att det inte ska vara stora betygsskillnader 

krävs det att flera olika faktorer uppfylls. Det måste finnas ett gott klimat i klassrummet en 

annan förutsättning är att eleverna har en positiv inställning gällande skolan men även 

gentemot sig själva. Deras attityder ska formas på ett positivt sätt och inte bli till negativa 

fördomar. Fördomarna kan leda till att pojkarnas attityder utmärker sig och synen på vad som 

är en ”riktig man” är olika vilken social grupp de tillhör. Skolan är inte bara en plats för 

lärande utan även ett ställe för ungdomarna att skapa sig en identitet.  
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Vi har valt att stärka vår teoridel genom att göra kvalitativa intervjuer med sju elever på 

Kallingskolan i årskurs 9, vi ställde frågor om hur de tänker och vilket synsätt de har på 

skolan och på framtiden. . 

 

Statistiken talar tydligt för sig själv då den visar på de stora betygsskillnaderna och våra 

intervjuer förstärker ytterligare. Under 2005/2006 genomfördes en omfattande 

enkätundersökning bland elever i årskurs 8 på de tre betygsättande skolorna i Ronneby 

kommun. Det var samma elever som vi intervjuade året efter fast då i årskurs 9. Våra 

intervjuresultat presenterade vi under tre rubriker som vi kallade, bakgrundsfrågor, skola och 

betyg.  

 

Respondenternas bakgrund visar att samtliga bodde med sina båda föräldrar och att flertalet 

ville flytta till en annan kommun för att studera vidare eller arbeta. Alla skulle gå på 

gymnasiet men på olika orter. De har baserat sina gymnasieval på intresse och de har fått ett 

gott stöd hemifrån. Det var viktigt för eleverna att få betyg i alla ämnen och de är medvetna 

om att betygen påverkar deras framtid. Däremot fanns det klagomål på att bland annat mycket 

av lärarnas tid gick åt att lugna ”stökiga pojkar”. Någon av respondenterna trodde att de 

dåliga betygen berodde på att fritidsintressen prioriterades.  

 

Vi har kunnat hitta flera beröringspunkter mellan vår teoridel och vårt resultat. Föräldrarna 

har stort inflytande på sina barn däremot känner de själva att gymnasievalet har varit deras 

eget. Den inre harmonin var väsentlig för respondenterna och de sökte kunskap för att göra 

bra och tillfredsställande val. De vill ha kontroll över sitt eget liv och sin framtid. Eftersom 

attityder är ett redskap för att vi ska kunna fatta rationella beslut i vårt liv är det viktigt att de 

formas på ett bra sätt. För att eleverna ska få ett så rättvist betyg som möjligt är det viktigt att 

de lokala tolkningarna av kursplanerna ligger så nära styrdokumenten som möjligt.  

 

På Kallingskolan utgör arbetarpojkarna en majoritet och deras attityder gentemot skolan och 

betyg präglas av förväntningarna på manlighet. Men trots detta ska alla våra respondenter läsa 

vidare på gymnasiet vilket inte hade varit brukligt om tidigare generationers mönster hade 

gällt då arbetarbarnen fick sin skolgång anpassad efter föräldrarnas yrke.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Bakgrund 
Vad heter du? 
Hur gammal är du? 
Hur ser din familj ut? Syskon, mamma, pappa? 
Var och hur bor du? 
Vart kommer dina föräldrar ifrån? 
Vad har du för fritidsintressen? 
Vad har dina föräldrar för utbildning? 
 
Skola 
Hur trivs du i skolan/klassen? 
Vad har du sökt till gymnasiet? 
Hur kom du fram till ditt val? 
Påverkade dina föräldrar ditt val? 
 
Betyg 
Är du nöjd med dina betyg? 
Har du betyg i alla ämnen? Varför inte? 
Är du medveten om dina betyg under terminen? 
Har du fått den hjälp på lektionerna som du har velat ha? 
Är det allmänt ok att inte få betyg? 
 
Framtid 
Vad gör du om 5 år? 
Planerar du att bo kvar i Kallinge? 
Har du pluggat vidare? 
Hur ser din familjesituation ut? 
Vad jobbar du med? 
 
Förväntningar 
Vad vill dina föräldrar att du ska göra efter grundskolan? 
Har ni samma syn på betygen? Vad händer om du inte får det betyg som du vill ha? 
 
Allmänt 
Vad tycker du m det allmänna intaget till gymnasieskolan? 
Tror du att du blir påverkad av din säkra plats? 
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Bilaga 2. 
 
Grundskolan i Ronneby slutbetyg år 9 samtliga skolor 
 
ÅR ANTAL 

ELEVER 
MERITVÄRDE POJKAR FLICKOR DIFFERENS 

2005 
 

378 183 173 195 22 

2004 
 

336 194,5 190,9 198,4 7,5 

2003 
 

369 187,5 177,2 197,4 20,2 

2002 
 

359 192,0 177,8 207,8 30 

2001 
 

325 193,0 182,3 205,7 22,8 

2000 
 

344 198,8 185,0 212,2 27,2 

1999 
 

357 197,6 191,0 205,0 14 

1998 
 

316 195,3 192,9 197,6 4,8 

 

 
 
Kallingeskolan slutbetyg år 9   
 
SKOLA 
 

KALLINGE  MERITVÄRDE  DIFFERENS 

ÅR ANTAL 
ELEVER 

MERITVÄRDE 
TOTALT 

POJKAR FLICKOR JÄM- 
FÖRELSE 

2005 
 

148 174 161 191 30 

2004 
 

120 185,6 175,2 198,7 23,5 

2003 
 

136 181,2 169,7 192,7 23 

2002 
 

137 178,2 160,2 198,2 38 

2001 
 

111 185,6 168,4 206,2 37,8 

2000 
 

121 195,5 192,4 198,9 6,5 

1999 
 

134 184,8 168,8 203,9 35,1 

1998 
 

110 185,5 179,1 191,5 12,4 

 
 


