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Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan attityder och betyg. Ett urval av 218 

högstadieelever i år åtta och nio användes. Data består av svar på en enkät bestående av 24 

påståenden som mäter attityder inom tre områden, nämligen lärande, undervisning och betyg 

å ena sidan, elevernas betyg i tio ämnen å andra. Statistiska analyser användes för att 

undersöka attityderna och betygen avseende kön och skoltillhörighet.  

 

Därefter användes faktoranalys och fem faktorer identifierades, Ambition, Entusiasm, Leda, 

Hanterbarhet och Begriplighet. Den sista visade sig ha ett samband med elevernas 

betygssumma i de utvalda ämnena. Ambition och Entusiasm visade sig ha svagare samband. 

För att förstå och diskutera resultaten har KASAM, Aaron Antonovskys teori använts. 

Diskussionen har en huvudpoäng, nämligen vikten av den begripliga undervisningens 

betydelse för elevers resultat.  

 

Nyckelord 
Betyg, faktoranalys, skoltillhörighet, könsskillnader, högstadieelevers attityder, KASAM, 

samband 
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1 Inledning 

Den svenska skolan har genomgått en rad förändringar de senaste åren. Den senaste skollagen 

beslutades av riksdagen i juli 2010 och en ny läroplan kom 2011, med den ett nytt 

betygssystem. Det innebär att betyg sätts sedan 2012 i årskurs sex och syftet är att tidigare än 

förut ge eleverna tydligare information om var i kunskapsutvecklingen de befinner sig 

(www.regeringen.se). Möjligen är det så att politiker med reformerna vill göra en kraftfull 

markering mot svenska elevers allt sämre resultat i internationella undersökningar.  

Emellertid brukar det sägas att skolans arbete är svårt att förändra (Assarsson, 2007). Visioner 

på beslutsnivå kan inte alltid realiseras i daglig praktik. Skolans uppdrag att förmedla 

kunskaper och grundläggande värden till alla har inte helt gått att genomföra. Utvärderingar 

av skolan visar att det finns brister i likvärdighet och stora skillnader mellan pojkars och 

flickors villkor och deras resultat. Inte heller lyckas skolan kompensera de sociala skillnader 

som finns i samhället utan cementerar dem snarare (Skolverket, 2011a). Syftet med skolan, att 

alla elever ska utveckla kunskaper inom flera ämnesområden, bli ansvarsfulla medborgare 

med värderingar som bygger på ett demokratiskt synsätt, kan inte sägas uppnåtts. Samtidigt är 

den svenska skolan obligatorisk och inget som går att välja bort, vilket innebär att alla 

svenska barn och ungdomar ska gå till skolan varje dag, vistas där och få undervisning.  

Flera av Skolverkets utvärderingar visar att långt ifrån alla elever har de kunskaper som 

skolan ämnar ge. Några lyckas bättre än andra (Skolverket, 2009). Vad detta beror på är en 

komplex fråga att besvara. Skolforskning har under nittonhundratalet försökt finna faktorer 

som kan förklara elevframgångar i skola och utbildning. Dessa är bland annat socioekonomisk 

bakgrund, hemmets förväntningar, god undervisning av skickliga lärare och formativ 

bedömning (Hattie, 2009). Skolans disciplinära klimat är en annan betingelse för elevers 

resultat (Grosin, 2004; Skolverket, 2009). Klassrumsklimat, relation till lärare och 

klasskamrater är också betydelsefulla (Holve-Sabel, 2006). Gruppstorlek, enskild 

undervisning, tillgång till datorer och andra resursberoende förhållanden har dock inte 

samband elevers resultat i skolan, inte heller etnicitet som ensam faktor utan endast i samband 

med kön och samhällsklass (Hattie, 2009). Gruppen elever i behov av särskilt stöd, har 

traditionell specialundervisning inte lyckats kompensera (Skolverket, 2009). 

Däremot har individuella förutsättningar en stor del i elevers framgångar eller misslyckande i 

skolan. Bland annat kan kognitiva och språkliga förmågor innebära att en elev lyckas eller 

misslyckas i skolan (Gibbons, 2009). Elevens värdering av kunskaper och synen på sig själv 

som lärande har också betydelse (Jackson, 2006). Personlig läggning har i internationella 

studier visat sig ha samband med studieresultat (MacCann, Lipnevich, Burrus & Roberts, 

2011).  

Troligtvis ligger attityder till undervisning, lärande och betyg också till grund för hur elever 

lär sig i skolan men även för hur elevers fortsatta bildning ter sig. I föreliggande studie 

undersöks attityder å ena sidan och resultat å andra. I studien sätts sambanden dessutom i 

relation till kön och skoltillhörighet, vilket gör att en djupare förståelse kan bli möjlig. 
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2 Tidigare forskning 

Även om stor individuell variation finns mellan människor antas mänskligt beteende ha vissa 

lagbundenheter. Teorier om mänskligt beteende är många och omfattande. I denna 

undersökning är attityder och deras betydelse för beteende, som det manifesteras i 

skolframgång mätt i betyg, i fokus. I följande kapitel redogörs för hur attityder kan bildas och 

vilken betydelse de har för människors handlingar. Forskning om attityders betydelse för 

lärande och utveckling redovisas i slutet av första avsnittet.  

Därefter beskrivs faktorer som påverkar elevers attityder och redovisningen tar sin 

utgångspunkt i individuella, fortsätter med relationella och avslutas med kontextuella faktorer. 

För att förstå vilken betydelse attityder har för den enskilde eleven i skolan problematiseras 

därefter kopplingen mellan attityder å ena sidan och skolresultat å andra.  

2.1 Attitydbegreppet  

Människan har en spontan tendens att tolka och organisera tillvaron. Eftersom attityder 

fungerar som riktlinjer för hur vi ska tänka om saker i vår omgivning och förenklar den 

enorma information vi ständigt får, är de viktiga verktyg i vårt sökande efter mening (Imsen, 

1992). En attityd är sålunda en psykologisk, långvarig disposition hos människor, som gör att 

fenomen i omvärlden bedöms som positiva eller negativa. Enligt attitydforskning har attityder 

tre aspekter, en kognitiv, en konativ och en emotionell aspekt. Den kognitiva aspekten har 

med intellektet att göra, den konativa har med drivkraft att göra och den emotionella kopplas 

till känslor. Dessa tre aspekter ligger till grund för individens bedömningar och prioriteringar 

och har betydelse för vilka känslor som väcks, vilka handlingar som utförs och i vilket syfte. 

(Angelöw & Jonsson, 1990.) Attityder är följaktligen grunden till en individs åsiktsyttringar 

men inte alltid grunden för handlingar som utförs (Befring, 1994).  

Attityder utvecklas tidigt och beskrivs som stabila. De mest stabila är de som rör viktiga 

aspekter i människors liv, vilket innebär att redan när barnet börjar skolan har det en 

uppsättning attityder som utvecklats i hemmiljön (Grosin, 2004). Det krävs ett flertal 

avvikande erfarenheter för att ändra fasta attityder och ofta uppmärksammar vi människor de 

erfarenheter som styrker den kunskap vi redan har. Dessutom är en attityd som är formad 

genom egna erfarenheter starkare än en som bygger på vad andra människor berättat. 

(Karlsson, 2004.) Generellt får information som stämmer med existerande tankemönster, 

normer och värderingar mer uppmärksamhet än annan. Attityder bildas och utvecklas genom 

socialisation som är processer när värderingar, normer och attityder överförs mellan 

människor, inte sällan mellan generationer. Skolan är en plats där socialisation äger rum och 

en plats där attityder bildas och ombildas. Kommunikation och social interaktion utgör alltså 

grunden för bildandet av attityder och människor med gemensamma sådana, attraheras till 

varandra. (Holve-Sabel, 2006.) 

Även de mest stabila attityder kan förändras under vissa omständigheter och under 

tonårsperioden förändras den unges attityder. Denna period i livet kännetecknas av en önskan 
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om säkerhet men också förändring. Relationer till kamrater blir viktiga för bildandet av 

identiteten. Livet ger fler valmöjligheter att hantera och den egna uppfattningen kan 

omvärderas då social acceptans blir allt viktigare. Utvecklingen mot en personlig identitet är 

inte konfliktfri och inflytandet från kamrater är betydande när det gäller förändring av 

attityder. (Holfve-Sabel, 2006.) Gruppens och omgivningens betydelse är markant avseende 

utveckling av extrema attityder såsom rasism eller sexism. Dessa formas inte enbart genom 

individuell utveckling utan genom att studera gruppers maktförhållande till varandra över tid 

kan rasism och sexism delvis förklaras. (Colnerud & Thornberg, 2003.) En attityd gentemot 

fenomen är nämligen beroende av kontexten och samhället omkring individen (Holfve-Sabel, 

2006). Det medför att samhällsutveckling leder till skifte av attityder hos människor. För 

skolans del innebär det att elevernas inställning till utbildning och lärande är beroende av 

attityder som råder i samhället. 

Oavsett inställning till utbildning och lärande, är kopplingen mellan en människas attityder 

och hennes handlingar inte helt självklar. Handlingar bestäms nämligen av flera faktorer, 

vilka omständigheter personen befinner sig i samt den aktuella situationen och tidigare 

erfarenheter (Angelöw & Jonsson, 1990). Individens föreställningar av omgivningens 

förväntningar är också betydelsefulla för beteendet och dessa kallar Karlsson (2004), 

subjektiva normer.  

Beteende påverkas även av motivation, ett begrepp som används flitigt i samband med 

undervisning och lärande. Motivation är central för att förstå mänskligt beteende och har en 

stark koppling till attitydbegreppets handlingsinriktade del. Motivation är det som aktiverar 

individen och det som håller aktiviteten vid liv samt ger mål och mening (Imsen, 1992). Låg 

motivation till skolarbete anses påverka elevers resultat negativt eftersom det medför 

undvikande strategier. Undvikande strategier kan å andra sidan bero på en hög motivation att 

inte framstå som okunnig och dum vilket visar att självkänsla har en viktig roll i lärande. 

Självkänslans betydelse för individen kan därmed förklara varför några elever är mer 

fokuserade på att undvika skolarbete än att ta itu med det (Jackson, 2006.) 

Människors lärande har alltså en stark relation till känslor och positiva känslor medför ökad 

kognitiv beredskap. Positiva känslor breddar individens perspektiv samt bidrar till 

uppmärksamhet och flexibilitet. Negativa känslor å andra sidan, begränsar den kognitiva 

förmågan och medför risk för undvikande strategier samt flyktbeteende (Lewis, Huebner, 

Malone & Valois, 2011). Studier visar, att elever som bedöms ha sociala och emotionella 

problem i skolan, har negativa attityder inte bara till sin egen förmåga utan även till sina lärare 

och skolan i stort (Mowat, 2009). 

Positiva attityder bidrar till, elevers förmåga att ta sig an nya uppgifter, elevens värdering av 

kunskaper samt skapandet av sig själva som lärande personer. En öppenhet och vilja att 

investera i lärande är något många elever har med sig till skolan. Positiva attityder gentemot 

ett ämne, en lärare eller undervisning kan liknas vid intresse och nyfikenhet, något som 

gynnar lärandet. (Hattie, 2009.) Å andra sidan finns forskning som visar att sambanden 

mellan elevers attityder till skola och deras resultat varken är direkta eller enkla. 

Undersökningar som gjorts i Sverige mellan 1990 och 2010 visar nämligen att elevers 
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attityder till skola har blivit mer positiva, däremot har deras resultat har försämrats 

(Skolverket, 2009; 2010b).  

Även om motivation är ett begrepp som är förenat med attityder och som används för att 

förstå och förklara elevers drivkrafter i skolsammanhang, ges motivationsbegreppet som 

helhet inte utrymme i denna undersökning. Undersökningen har begränsats till attityder och 

deras betydelse för handlingar som görs.  

Denna undersökning görs utifrån antagandet att attityder är något som är inlärt och lagrat i 

personligheten. De är en personlig hållning och gör en individ disponerad att bedöma 

fenomen i sin omgivning mer eller mindre positiva.  

2.2 Faktorer som påverkar attityder 

Följande avsnitt redovisar flera faktorer som påverkar attityder. Därför har kommande 

beskrivning strukturerats för att underlätta förståelse för detta komplexa samspel och för att 

göra framställningen enklare att följa. Det innebär att individuella, relationella och 

kontextuella faktorer beskrivs var och en för sig, trots att de samverkar och påverkar varandra.  

Individuella faktorer är ålder, kön, självkänsla, kognitiva och språkliga förmågor. Relationella 

faktorer är relationer till kamrater och lärare. I avsnittet fokuseras även lärares bemötande 

samt lärares förmåga att hantera sitt ledarskap i klassrummet. Kontextuella faktorer är skolans 

organisation, lärares undervisning, bedömning samt betyg. Hemmets och samhällets normer 

och värderingar är ytterligare kontextuella faktorer.  

2.2.1 Individuella faktorer 

De flesta elever har en uppsättning attityder till skola redan när de börjar sitt första år. Grosin 

(2004) menar att de första tre till fyra åren i skolan är viktiga för framtida skolkarriär. Det är 

under denna period positiva eller negativa attityder grundas. Tidigare forskning om elevers 

attityder till skola visar att ålder spelar roll. Yngre elever har i högre grad positiva attityder till 

skola och utbildning än äldre elever. Tillfredställelse med skolan är som lägst i årskurs åtta 

(eight grade i U.S.A.) där elever i tonåren går. (Kirk, Lewis, Scott, Wren & Colvin, 2012.) 

Även negativa erfarenheter av undervisning och lärande påverkar individen och dennes 

attityder, vilket leder till lägre motivation för skolarbete. Avsaknad av resurser inom ett 

område kompenseras genom att söka sig till områden där andra förmågor värdesätts. Elever 

med svårigheter att nå målen kan söka sig till arenor där kraven går att fylla, exempelvis 

kriminalitet och gäng. Att vara betydelsefull i ett gäng kan för några innebära ett bättre val än 

att riskera misslyckande i skolan. Lägre ambitionsnivå i samband med negativa attityder till 

lärande påverkar beteendet i skolan. Ett beteende som i sin tur medför sämre resultat och risk 

att misslyckas i skolan. (Grosin 2004.) En alltför hög ambitionsnivå och fokus på goda 

studieresultat kan å andra sidan leda till stress och ångest (MacCann, m.fl., 2011). 

Internationella undersökningar kan bekräfta att elever med prestationer under medel i högre 

grad utvecklar negativa attityder till skola. Förhållandet förklaras med att negativa attityder 

till den egna prestationen påverkar andra faktorer som uppfattning av kamratrelationerna, 
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lärarens kompetens och skolans kvalitet. Förhållandet gäller också när den egna prestationen 

uppfattas som god och påverkar attityder i positiv riktning. (Seker, 2011.) Att lyckas i skolan 

är således grundläggande för vilka attityder som behålls eller utvecklas och sålunda blir 

individens uppfattning om sin förmåga central i sammanhanget.  

I samband med detta kan nämnas att intellektuell utveckling, något som förknippas med 

förmåga att förstå sammanhang, blir betydande för hur individen tolkar och ger mening i 

tillvaron. Denna förmåga har ett samband med hur skolarbetet upplevs och hanteras (Imsen, 

1992). Hatties (2009) metaanalys anger kognitiv utveckling som en av de viktigaste 

variablerna för goda studieresultat. Sambandet mellan intelligens och höga betyg är starkt 

(MacCann, m.fl., 2011). Risken att svårigheter i skolan bidrar till negativa attityder är bekant 

sedan länge. Däremot kan bristande intellektuell förmåga knappast vara enda orsaken till 

negativa attityder utan relationen är mer komplex än så (Mowat, 2009). 

Språkets betydelse för kommunikation och social utveckling har visat sig vara omfattande. 

Språklig förmåga ger nämligen möjlighet att ta till sig innehållet i undervisningen och har 

visat sig vara en av faktorerna som gynnar lärande och social utveckling. Språket har även en 

roll som en viktig kulturbärare och förmedlare av värden. Elever med annat modersmål än 

undervisningsspråket behöver alltså utöver ämneskunskaper även utveckla språkliga och 

kulturbundna kunskaper. Etnicitet som ensam faktor har ingen betydelse för attityder som 

utvecklas eller hur väl en elev lyckas i skolan. Tillsammans med kön, upptagningsområde och 

föräldrars utbildningsbakgrund kan etnicitet emellertid förklara en grupp elevers svårigheter i 

skolan. (Gibbons, 2009.) 

Slutligen kan kön som individuell faktor också förklara skillnader mellan elevers attityder till 

skola. Bland svenska elever är fler flickor stressade i skolan än pojkar. En större andel flickor 

tycker emellertid om sina lärare, engagerar sig i skolarbetet och trivs i sin skola. Sammantaget 

visar Skolverkets attitydmätningar att flickor överlag har en mer positiv attityd till skolarbete 

än pojkar. (Skolverket, 2010b.) Internationella undersökningar har likartade resultat. Flickor 

upplever att pojkar i högre grad är negativa till skolframgångar och pojkarna delar denna 

uppfattning. Både flickor och pojkar har uppfattningen att lärare inte bara bedömer 

prestationer när de sätter betyg utan även uppförande och förklarar pojkars sämre och flickors 

bättre resultat i skolan med detta resonemang d.v.s att pojkarnas uppförande renderar lägre 

betyg. Att pojkar skulle vara sämre rustade att klara skolarbetet tycker varken pojkar eller 

flickor. Pojkar har snarare en alltför hög tilltro till sina förmågor i relation till vad de 

presterar. Flickor å andra sidan tror sig om mindre än de kan. (Whitelaw, Milosevic & 

Daniels, 2000.) 

Tidigare har pojkars och flickors olika biologiska utveckling förklarat skillnader i prestation 

och resultat. Medicinsk forskning har flera gånger visat att pojkars hjärnor utvecklas 

långsammare än flickors. Biologisk mognad kan spela roll för prestationer i skolan och skulle 

kunna förklara pojkars tillkortakommande. Flickor blir snabbare mogna för komplex inlärning 

och pojkars senare utveckling påverkar förmågan att koncentrera sig. Det kan, enligt 

medicinsk forskning, vara upp till 1,5 års skillnad mellan genomsnittsflickan och -pojken 

avseende hjärnans mognad. (Skolverket, 2009.) Att biologiska olikheter skulle spela en så 
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avgörande roll för skillnaderna mellan pojkar och flickor är enligt forskning tveksamt. 

Biologiska teorier om kön anses i pedagogisk forskning förklara en ytterst liten del av 

skillnaderna mellan pojkar och flickor i skolan. (Whitelaw, m.fl., 2000.) 

Däremot har en brittisk studie av elevers attityder till skolan, visat att rädsla för att misslyckas 

med skolarbetet och därmed utsättas för kamraters hån, kan vara ett motiv till att förkasta 

ambition i skolan. Genom att ta avstånd från ambitiöst skolarbete riskerade eleverna i 

undersökningen aldrig att misslyckas eftersom de då inte hade försökt. De hade både 

prestationsmotiv och sociala motiv för sitt beteende och i gruppen elever som valde bort 

ambitiöst skolarbetet var pojkar i majoritet men även flickor var representerade. De pojkar 

som hade en positiv inställning till skola dolde sina ansträngningar i skolan väl för att inte 

riskera utanförskap eller impopularitet. (Jackson, 2006.) Attityder till skolan och beteende har 

sin grund i individens prioriteringar men de är inte enbart beroende av individuella faktorer 

utan även relationella. Därför fortsätter kapitlet med att redogöra för vilka faktorer på 

relationell nivå som kan medverka till vilka attityder som elever utvecklar.  

2.2.2 Relationella faktorer 

I skolan befinner sig eleverna oftast i en klass med en mängd relationer. Hur dessa relationer 

ter sig, vilka regler och normer som gäller för en klass har betydelse för vilka attityder 

eleverna utvecklar. Studier visar, att i klasser där samarbete är viktigt och där den enskilda 

ansträngningen spelar roll för gruppens väl, blir skolarbetet mer effektivt. Vidare visar 

forskning även att kvaliteten på relationerna i en klass spelar roll för beteende, ansträngning 

och attityder. Goda relationer definieras som stabila över tid och med flera positiva 

interaktioner. Elever med goda relationer visar större engagemang i skolarbetet, uppträder 

bättre och har bättre resultat. Elever utan stabila, goda relationer har sämre resultat, högre 

känslomässig stress samt lägre engagemang i skolarbetet. (Holfve-Sabel, 2006.) Sambandet 

mellan goda relationer till kamrater och positiva attityder till skola är tydligt (Rydell 

Altermatt, 2011). 

Goda relationer till lärare gynnar också elevers utveckling, visar bland andra en undersökning 

i Skottland. En grupp elever med beteendestörningar studerades före och efter ett projekt, som 

gick ut på att eleverna skulle lära sig reglera och hantera sitt beteende i skolmiljön. Några av 

eleverna i undersökningen lyckades förbättra sina resultat i skolan men den största 

förändringen, enligt eleverna själva, var att de fått en bättre relation till sina lärare. (Mowat, 

2009.) Lärarnas egna attityder har visat sig påverka den inställning elever får. Ett 

internationellt begrepp som inbegriper lärarens attityder är utvecklande fostran (eng. 

developmental discipline). Den innebär att läraren ser varje elev som villig och aktiv i sin 

socialisation och i sitt lärande. Lärarens antagande om att eleverna har en önskan att lära och 

att utvecklas blir särskilt viktigt för de elever som har svårigheter att reglera sitt beteende. 

Genom utvecklande fostran uppmärksammas eleverna på konsekvenserna deras beteende får 

istället för att bestraffas. Målet är att eleven ska internalisera sociala värden och lära sig 

alternativa handlingar. (Colnerud och Thornberg, 2003.)  
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Flera internationella studier bekräftar sambandet mellan lärares bemötande och vilka attityder, 

både positiva och negativa, eleven utvecklar gentemot skola och utbildning. En vänlig, 

hjälpsam och entusiastisk lärare får elever med en positiv syn på lärande (Seker, 2011). Lärare 

som är osäkra, alltför stränga och inte uppmuntrar sina elever får elever med negativa attityder 

till lärande. Dessa elever anstränger sig dessutom mindre i skolarbetet. (Holfve-Sabel, 2006.) 

Att lärarnas skicklighet i klassrummet påverkar elevernas attityder bekräftas av flera studier 

(Hattie, 2009; Holfve-Sabel, 2006) En av de viktigaste faktorerna för positiva elevattityder är 

lärarnas förmåga att hantera stökiga elever samt att skapa ett tryggt klassrumsklimat med god 

stämning och ordning. Hur lärarna hanterar sitt ledarskap i klassrummet är alltså centralt för 

vilka attityder som utvecklas gentemot skola, lärande, ämnen och kamrater. En svensk 

undersökning som jämfört två attitydmätningar, en från 1963 och en från 2006 och analyserat 

enkätsvar på individnivå och klassnivå visar till och med att svenska elevers attityder till 

skolan blivit mer positiva under dessa år. Något som förklaras med styrdokumentens allt 

större fokus på gemensamt lärande (Holfve-Sabel, 2006.)  

I lärarens kompetens ligger även förmåga att bedöma elevers förförståelse och att undervisa 

eleverna utifrån deras förutsättningar. Höga förväntningar från lärare har visat sig vara 

betydande för elevernas resultat. Det är till och med så att höga förväntningar på elever 

fungerar som självuppfyllande profetior, det vill säga att elever presterar på den nivå som 

deras lärare tror dem om. Vidare visar sig utmanande uppgifter och uppmuntran att klara 

svårare uppgifter gynna elevframgång i skolan (Hattie, 2009.) Alltför höga förväntningar kan 

dock få elever att sluta anstränga sig och utveckla undvikande strategier för att inte riskera 

misslyckande. En kunnig lärare har en gedigen kunskap om att god motivation i skolan har ett 

starkt samband med självuppfattning och vilka konsekvenser misslyckande med skolarbetet 

kan få. (Imsen, 1992.) Jackson (2006) beskriver att rädsla att framstå som misslyckad och 

okunnig i kamraternas ögon tycks påverka attityder till skolarbetet och ambitionsnivån 

negativt. 

Undervisning har många olika beståndsdelar och en av dem är att göra den lustfylld. En rolig 

undervisning uppskattas av elever och gynnar positiva attityder (Seker, 2011). Att organisera 

en lustfylld undervisning utifrån varje elevs förutsättningar blir således grundläggande för 

lärare. Emellertid kan det vara svårt att samtidigt möta kraven på måluppfyllelse och 

effektivitet som styrdokumenten formulerar. När elever inte utvecklas inom förväntad 

tidsram, som är timplanen, blir ofta specialundervisning aktuell. Tiden är nämligen en faktor 

för utveckling och lärande och skolans organisation tar liten hänsyn till att alla inte utvecklas i 

samma takt. (Assarsson, 2007.) En annan faktor i god undervisning är möjlighet till stöd när 

svårigheter dyker upp. Inte oväntat har elever som får hjälp med sitt skolarbete mer positiva 

attityder än andra (Seker, 2011). Hur stödet organiseras är en grannlaga uppgift eftersom det 

inte är orimligt att tänka sig att elever i behov av särskilt stöd är lika gynnade av lärande i 

samspel som de flesta elever, om inte mer. Inte sällan organiseras emellertid stödet genom att 

gruppera eleverna utifrån deras förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen, en s.k. 

nivågruppering (Skolverket, 2010b). En annan vanlig form av specialundervisning är 

särskiljande undervisning utanför ordinarie klass eller grupp (Skolverket, 2009). Denna 
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organisation av specialundervisning ger emellertid ger inte alltid resultat vilket pekar på 

kontextens för elevernas resultat.  

2.2.3 Kontextuella faktorer 

Skolans organisation och den anda som utvecklats på skolan påverkar elevernas attityder. 

Skapandet av en skolgemenskap tycks vara en faktor som nämnts för en positiv utveckling av 

elevernas sociala och etiska attityder. Med detta avses snarare skolgemenskap och skolans 

anda än specifika relationer. (Colnerud & Thornberg, 2003.) Känslan av tillhörighet och att 

kunna stolt över sin skola har visat sig gynna positiva attityder till skola i allmänhet (Seker, 

2011). Skolans organisation kan också påverka eleverna attityder och en modell som används 

är en teoretisk modell som kallas PESOK, Pedagogisk och Socialt klimat. Modellen beskriver 

tre nivåer som har betydelse för vilka resultat en skola får.  

1. Rektor och skolledares pedagogiska visioner och filosofi.  

2. Rektor och skolledares relationer till lärarkåren, övergripande normer och värden som 

dessa har.  

3. Rutiner, organisation och regler som styr den pedagogiska verksamheten 

Rektors och skolledares värderingar, visioner och attityder påverkar i sin tur lärares. På de 

skolor där lärarna upplever sig uppskattade, har egna arbetsrum samt möjlighet till 

gemensamma raster har lärarna en större tilltro och mer positiva attityder till skolans 

möjlighet att ge eleverna en god undervisning. Grosin (2004.) 

I tidigare forskning finns belägg för att skoltillhörighet kan påverka elevers attityder och 

elevers resultat. Vissa skolor har elever som är mer tillfreds med sin skoldag än andra. 

Förmodligen kan detta förklaras av vilket upptagningsområde som hör till skolan. (Gray & 

McLellan, 2006.) Elever rekryteras till låg- och högpresterande skolor och rekryteringen 

bestäms av social bakgrund (Skolverket, 2011a). Skolmiljön påverkar elever och även om den 

inte förändrar elevers personligheter i djupare psykologisk mening kan den bidra till barns och 

ungas sociala fostran och utveckling av självbild i ett akademiskt avseende (Grosin, 2004), 

och därmed påverka elevers attityder.  

Självbild i akademiskt avseende utvecklas också med återkoppling på utfört arbete. Eleven 

ges återkoppling genom bedömning både av processen och av resultatet vilket påverkar 

attityder som utvecklas gentemot skolarbetet. Det förekommer både summativa och formativa 

bedömningar av elevers arbete. Den summativa bedömningen kan vara poäng på ett prov, ett 

betyg eller en beskrivning av hur långt en elev har kommit i sin utveckling. Den formativa 

bedömningen är en beskrivning vad eleven kan göra för att utvecklas vidare i sin 

kunskapsutveckling. (Jönsson, 2012.) Bedömningens kunskapsutvecklande potential har, 

sedan Black (1998) skrev om formativ bedömning, kommit alltmer i fokus. Lärande 

bedömning är numera ett vedertaget begrepp i pedagogisk forskning och litteratur (Alvén, 

2011). Särskilt uppmärksammad har formativ bedömning blivit som effektiv för att utveckla 

goda lärandestrategier och motivera elever till skolarbete (Korp, 2003). I styrdokument för 

skolan har den formativa bedömningen därför fått en framträdande plats (Skolverket, 2011c). 
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Betygen har däremot, enligt undersökningar, inte en motivationsskapande funktion för alla 

elever. Särskilt motivationssänkande kan betygen fungera för de elever som får låga betyg. 

Orsakerna kan vara att betygen upplevs som kopplade till person och inte till prestation. 

Betygen funktioner är snarare informerande och sorterande och kan inte sägas vara ett 

pedagogiskt verktyg. (Jönsson, 2012.) Dessutom har betygssystemet problem med 

likvärdighet vilket kan riskera att eleverna upplever sig bli orättvist bedömda (Skolverket, 

2009). 

Problemet med likvärdighet märks särskilt i de undersökningar som jämför pojkars och 

flickors meritvärde, det antal poäng elevernas slutbetyg renderar. Genom att sätta meritvärdet 

i relation till resultat på nationella prov visar undersökningen att pojkar får lägre betyg än 

flickor. En förklaring är att pojkar missgynnas i betygssammanhang eftersom deras attityder 

påverkar betygssättningen negativt medan flickornas påverkar positivt. Flickornas 

samarbetsvillighet gynnar dem (Skolverket, 2009). Betygens problem med likvärdighet kan 

bland annat ha att göra med Halo-effekt. Halo-effekten betyder att det intryck som en person 

gör påverkar uppfattningen om alla egenskaper personen har. I betygssammanhang innebär 

det att en elev som har goda prestationer i ett ämne ofta får höga betyg i andra utan att ha 

motsvarande kunskaper. En elev som ger ett sämre intryck får lägre betyg som kanske inte 

alls motsvarar de kunskaper eleven har (Biggs, 2003).  

Styrdokumentens genomslag i undervisningen är enligt Holfve-Sabel (2006) orsaken till 

svenska elevers markant mer positiva attityder till skolan sedan nittiotalet. Införandet av Lpo-

94, en läroplan med en annan kunskapssyn än de tidigare, har medfört att lärandet övergick 

från sammanhållen katederundervisning till samarbetsprojekt. Lärarens roll blev handledarens 

istället för att vara den som överförde sina kunskaper till eleverna. Högre krav på individuellt 

ansvarstagande från eleverna ställs och ökad frihet ges. Elevernas ökade individuella frihet 

och dialog med varandra har medfört mer positiva attityder till skolan men de individuella 

skillnaderna avseende kunskaper, har blivit större. Visserligen har alltså svenska elever fått 

mer positiva attityder gentemot skolan under nittiotalet (Skolverket, 2010b), men deras 

kunskapsresultat mätta i internationella undersökningar har sjunkit (Fölster, S, Morin, A, & 

Renstig, M. 2010). En tolkning skulle kunna vara att många elever tycker att det är trevligt att 

gå i skolan, priset är emellertid att deras kunskapsinhämtning blivit lidande.  

Elevers kunskapsresultat är inte sällan frukten av vårdnadshavares förväntningar. Hemmets 

läroplan, ett begrepp som Grosin (2004) använder, beskriver de förväntningar på akademiska 

framgångar, förförståelse av skola och utbildning och inte minst den bild av skola som 

föräldrar vidarebefordrar till sina barn. Det kan handla om att föräldrar utifrån sin egen 

skolgång överför både negativa och positiva attityder till sina barn. Föräldrar går emellertid 

att påverka om tid och engagemang läggs på att etablera en god relation. En god kontakt 

mellan hem och skola leder till ökat förtroende i hemmet för skolans roll i barnets utveckling. 

Det finns nämligen forskning som stöder antagandet att en tät kontakt mellan hem och skola 

gynnar måluppfyllelsen.(Grosin, 2004.)  

Föräldrarnas egen utbildning spelar också roll för vilka attityder barn och unga har gentemot 

skola. Deras engagemang i skolans aktiviteter och i sina barns skolarbete påverkar vilken 
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uppfattning som bildas om skola och bildnings vikt för det framtida arbetslivet och 

framtidsplaner i stort. Familjens uppfattning om skolans betydelse har i studier visat sig 

påverka självförtroende och villighet att lägga arbete på skolarbete, vilket kanske inte är 

förvånande eftersom det är i familjen grundläggande attityder bildas. (Seker, 2011.) 

Omgivningens förväntningar men också samhällets värdering av utbildning och studier 

påverkar ungas attityder till skola. Internationella studier av äldre elever och studenter 

bekräftar den kulturella och samhälleliga kontextens betydelse och särskilt uppfattningen om 

utbildning för en god framtid. Att kunna påverka utbildningens innehåll och att fritt kunna 

välja ämne och arbetstid påverkar attityder till ämnet och självuppfattningen positivt, däremot 

påverkas kunskapsutvecklingen negativt. (Holfve-Sabel, 2006.) Som nämnts tidigare kan 

frihet alltså vara något som gynnar positiva attityder till skola, däremot leder den inte till goda 

kunskapsresultat. 

Det innebär att den samhälleliga kontexten är betydande för attityder gentemot bildning och 

livsval. Barn föds in i en samhällelig ordning och utbildningssystemet har visat sig ha stora 

svårigheter att kompensera skillnader i samhället. Det är snarare så att skolan reproducerar 

den samhällsstruktur som finns. Skolans möjligheter att bidra till barns och ungas 

identitetsutveckling genom att vara en arena där lärande och social utveckling sker är 

emellertid stora (Assarsson, 2007).  

Det är till och med så att internationella studier visar att kultur, kontext och samhälle påverkar 

attityder till utbildning och akademiska resultat i så hög grad att jämförelser mellan länder blir 

tämligen svåra att göra. De jämförelser mellan elevers attityder i olika länder, som bland 

annat görs i PISA-undersökningarna, bör inte ges den tyngd de får (Täht & Must, 2013).  

En annan kulturell, samhällelig och kontextuell faktor är att samvaron i klassrummet och den 

enskilde lärarens och elevens handlingsutrymme bestäms av hur maskulinitet konstrueras. 

Följaktligen kan pojkars skolprestationer ses i ljuset av sociala maktordningar och kulturella 

föreställningar som skapar kategorier och hierarkier. Det blir svårt att avgränsa pojkars 

underprestation som ett skolproblem utan att ta hänsyn till hur samhället skapar ojämlikhet 

mellan könen. Pojkars misslyckande i skolan skulle kunna tolkas som en kortsiktig kostnad 

för att vidmakthålla mer långsiktiga privilegier (Connell, 2005), men kan alltså förklara varför 

pojkar i högre grad än flickor har negativa attityder till de krav som ambitiösa studier ställer.  

I detta sammanhang bör variationerna inom gruppen pojkar i skolan beaktas. Alla pojkar 

presterar nämligen inte dåligt i skolan eller har negativa attityder till skolarbetet. Det finns 

alternativ till den maskulinitet som tar avstånd till bildning. Manlighetsskapandet i sig 

behöver inte innebära konfrontationer med skolans utbildning och krav. Detta kan förklara 

varför det finns maskuliniteter som betonar konkurrens genom kompetens och samförstånd 

snarare än aggression. Denna maskulinitet företräds av medelklassens pojkar vars föräldrar 

har en högre socioekonomisk standard. (Connell, 2005.) Som tidigare nämnts innebär det att 

klass och socioekonomisk bakgrund har betydelse för pojkars attityder till studier och även 

deras villkor i skolan. Inte sällan tillhör de pojkar som misslyckas i skolan redan förfördelade 

grupper genom sin klasstillhörighet och etnicitet (Nordmark & Rosén, 2008). 
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2.3 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att attityder utvecklas i relation till omvärlden och är en personlig 

hållning som gör en individ disponerad att bedöma fenomen i sin omgivning mer eller mindre 

positiva. Attityder påverkas alltså av flera faktorer. Individuella faktorer är kön, ålder, 

språklig förmåga och begåvning. Framgång i skolan och kamratrelationer har också visat sig 

påverka elevers attityder, precis som deras relation till sina lärare. Lärares ledarskap och 

kvaliteten på undervisningen är alltså betydelsefull för vilka attityder som utvecklas. Lärares 

förväntningar på eleverna och deras förmåga att väcka elevernas lust att lära, är ytterligare 

faktorer som tycks påverka eleverna. Enligt forskning har också skoltillhörighet betydelse för 

elevers attityder till skolan.  

Styrdokument och betygssystemet är exempel på kontextuella faktorer som påverkar attityder. 

Andra kontextuella faktorer är hemmet och det omgivande samhällets kultur, normer och 

värderingar. Ett exempel är normen för könsroller som har betydelse för hur pojkar och 

flickor ser på skolan. Könsnormer är särskilt intressant då undersökningar visar att pojkar i 

högre grad än flickor har en negativ syn på skolan och sämre resultat.  

Slutligen kan nämnas att litteraturgenomgången av kvantitativa undersökningar dels visar att 

flera faktorer påverkar elevers attityder i positiv eller negativ riktning, dels visar att positiva 

attityder gynnar elever i skolkontexten (Holfve-Sabel, 2006). Exempelvis har Lewis, m.fl. 

(2011) konstaterat att livstillfredsställelse påverkar kognitiv förmåga och attityder till studier i 

positiv riktning. Grosin (2004) pekar i sin studie på betydelsen av skolans organisation för att 

elever ska utveckla positiva attityder och gynna deras skolframgång. Andra studier har belägg 

för att attityder har ett starkt samband med kön. Pojkar har, enligt studier, en mer avspänd 

attityd till skolans villkor och sina prestationer än flickor. Flickor å sin sida upplever skolans 

krav som pressande och har en tendens att bedöma sina prestationer negativt (Whitelaw m.fl., 

2000) Skillnader mellan pojkar och flickor har i en studie särskilt uppmärksammats i relation 

till skoltillhörighet (Gray & McLellan, 2006).  

Tidigare forskning visar alltså att elevers attityder spelar roll i skolsammanhang och att 

faktorer på kontextuell, relationell och individuell har betydelse. Att positiva attityder till 

lärande, undervisning och betyg har ett samband med goda betyg är inte belagt i tidigare 

kvantitativa studier. Att undersöka om samband finns blir därför angeläget och intressant samt 

huvudsyftet för denna undersökning.  Om attityder och betyg och sambanden dem emellan 

dessutom undersöks i relation till kön och skoltillhörighet, individuella och kontextuella 

faktorer, kan en djupare förståelse bli möjlig.  
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3 Syfte 

Som framgick av litteraturgenomgången är det troligt att attityder till lärande, undervisning 

och betyg har ett samband med betyg. Undersökningens syfte är att söka detta samband. (Steg 

2 i figur 3.1.) 

Innan detta samband söks kommer emellertid attityder och betyg att analyseras i relation till 

kön och skoltillhörighet, eftersom tidigare forskning visat att dessa variabler är betydelsefulla 

dels för elevers attityder, dels för deras betyg. (Steg 1 i figur 3.1.) 

Om samband finns mellan attityder och betyg kommer sambandet slutligen att analyseras i 

relation till kön och skoltillhörighet. (Steg 3 i figur 3.1.)  

Analysförfarandet kommer alltså att göras i tre steg och illustreras i figur 3.1. 

 

 

Steg 1 

                                                                                     Steg 2 och syfte 

 

 

                                                                   

Steg 3 

                    

 

Figur 3.1. Illustration av syfte och steg i analysförfarandet 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel har två avsnitt. Det första handlar om vilka kunskapsteoretiska 

ställningstaganden som gjorts inför undersökningen och har bäring på metoden. Det andra 

avsnittet innehåller en beskrivning av den teori som kommer att användas för att analysera 

resultatet, nämligen KASAM känsla av sammanhang som alltså blir det teoretiska 

analysverktyget. 

4.1 Kunskapsteoretiska utgångspunkter 

I samband med en vetenskaplig undersökning är det meningsfullt att fundera över vilken typ 

av kunskap man tänker sig att undersökningen ska generera. Dessa funderingar blir avgörande 

för hur man formulerar sina forskningsfrågor, de metodologiska ställningstagande man gör 

samt vilka metoder man tänker använda sig av. (Åsberg, 2000.) En studie medför alltså att 

forskaren står inför ett antal beslut som måste fattas. Dessa beslut grundas oftast i forskarens 

egna erfarenheter och är därför beroende av subjektiva tolkningar av omvärlden.  

Denna undersökning utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv på kunskap. Perspektivet 

innebär att kunskap konstrueras vilket medför att inga anspråk görs på att undersökningens 

slutsatser är sanna. Däremot kan de bli trovärdiga och sannolika om varje steg i 

undersökningen argumenterats för och redovisats öppet. Någon sann kunskap eller verklighet 

finns inte utan omvärlden är en produkt av dels eget konstruerande, dels konstruerande 

tillsammans med andra (Linell, 2006). Undersökningen utgår från en rad teoretiska 

konstruktioner som inte existerar någon slags verklighet utan är konstruerade för denna studie. 

Emellertid finns stöd för dem i tidigare forskning, enligt vetenskaplig praxis.  

Som framkom i syftet grundas denna undersökning på antaganden att attityder till lärande, 

undervisning och betyg kan operationaliseras samt att dessa kan ha ett samband med elevers 

kunskaper mätta i betyg. Studien grundas också i antagandet att en elevs betyg i olika ämnen 

är ett mått på kunskaper. Båda dessa antaganden kommer att diskuteras i slutet av kapitel fem.   

När kunskap om samband i en större grupp söks, som i denna undersökning, är en kvantitativ 

metod lämplig (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Om urvalet är slumpmässigt blir 

kunskapen nomotetisk, det vill säga den kan uttala sig om mönster och samband i en 

population. En sådan undersökning kan ge allmänna förklaringar till mänskligt beteende och 

resultaten kan generaliseras till många (Befring, 1994; Åsberg, 2000). Denna undersökning 

har emellertid ett tillgänglighetsurval och resultaten kan beaktas men inte generaliseras.  

Bryman (2012) skriver att det är vanligt i kvantitativa undersökningar att begrepp belyses 

genom tidigare forskning och operationaliseras i den aktuella för att kunna mätas. Teorier 

menar han, är inte alltid utgångspunkten för kvantitativ forskning, utan en sådan undersökning 

kan vara såväl explorativ och oförutsägbar som utgå från begrepp. Det innebär att en 

kvantitativ undersökning kan vara både deduktiv och induktiv. Föreliggande undersökning är 

deduktiv, vilket innebär att den går ut på att dra slutsatser utifrån redan definierade begrepp. 

Den är även hypotetisk, det vill säga den utgår från en idé, som kan bekräftas eller förkastas. 
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Hypoteserna i undersökningen är att elevers attityder gentemot lärande, undervisning och 

betyg har samband med deras betyg och att de även påverkas av skoltillhörighet och kön. Hur 

sambanden ser ut eller i vilken riktning de verkar är osäkert. Om elevers attityder, deras betyg 

eller det möjliga sambandet dem emellan, påverkas av kön och skoltillhörighet är ovisst. 

Därför kan undersökningen i detta avseende sägas vara induktiv. 

4.2 Analysens teoretiska utgångspunkt  

Teorier kan både vara allomfattande – grand theories och begränsade – theories of middle 

range. Begränsade teorier gäller avgränsade samhälleliga företeelser (Bryman, 2012). En 

relevant teori för denna undersökning skulle kunna handla om att förstå samband mellan 

personlig hållning och beteende. Den teori som valts är teorin om känsla av sammanhang, 

KASAM, vars upphovsman heter Aaron Antonovsky.  

Aaron Antonovsky, en internationellt känd medicinsk sociolog bosatt i Israel, började på 

sjuttiotalet intressera sig för vad som höll människor friska. Han arbetade 1970 med en 

undersökning av en grupp kvinnor födda i Centraleuropa mellan 1914 och 1923. I ett 

frågeformulär fanns en enkel ja- eller nejfråga om huruvida kvinnan befunnit sig i 

koncentrationsläger. Det visade sig att kvinnor som varit i koncentrationsläger hade generellt 

sett sämre hälsa och sämre psykologisk status än de andra. Emellertid fanns några kvinnor i 

gruppen som var både friska och psykiskt välmående. Istället för att rikta sin undersökning 

mot de sjuka kvinnorna beslöt sig Antonovsky för att undersöka varför vissa kvinnor som 

överlevt koncentrationslägren faktiskt var friska. Till skillnad från tidens fokus på att utreda 

orsaker till sjukdom var han intresserad av faktorer för hälsa, det vill säga han utgick från 

salutogent perspektiv. (Antonovsky, 2009.) 

Efter några års arbete hade han utvecklat begreppet KASAM, känsla av sammanhang. 

Grundtanken är att en personlig hållning och inställning till livet påverkar både fysisk och 

psykisk hälsa. Det visade sig att de friska kvinnorna hade en personlig beredskap att hantera 

livets svårigheter. Denna beredskap består av tre komponenter nämligen, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Komponenterna är tätt kopplade till varandra och handlar 

om individens livssyn och förmåga att hantera händelser som sjukdom, skilsmässa, 

arbetslöshet och sorg. Företeelser han kallar stressorer. (Antonovsky, 2009.) 

Begriplighet handlar om förståelse av livets svårigheter och utmaningar. Begriplighet har en 

kognitiv aspekt som innebär förmåga att förstå och acceptera att livet har positiva och 

negativa faser. Denna kognitiva beredskap innebär att individen kan omtolka negativa 

erfarenheter och se dem i mer positiv dager. (Antonovsky, 2009.) I relation till lärande, 

undervisning och betyg omfattar begreppet hur begriplig undervisningen blir för den enskilde 

eleven och hur de utmaningar som finns i skolan kan ges mening. Den kognitiva aspekten 

medför att begriplighet handlar om att kunna värdera och prioritera alternativ som finns och 

utvärdera de val som gjorts. Upplevs undervisningen svår att förstå påverkar detta med all 

säkerhet känsla av sammanhang negativt. Å andra sidan, har förmodligen elever med en god 

tilltro till sin förmåga att förstå undervisningens innehåll, en stark känsla av begriplighet.  
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Hanterbarhet handlar om huruvida individen har resurser att hantera utmaningar och svåra 

upplevelser. Hanterbarhet är individens förmåga att hantera dessa med egna resurser men 

även genom omgivningens hjälp. (Antonovsky, 2009.) Överfört till skolans värld kan elever 

med en stark tilltro till sina lärares förmåga att förklara och hjälpa dem när ett moment blir 

svårt uppleva en större känsla av hanterbarhet än de med en liten tilltro till sina lärare. 

Hanterbarhet kan handla om förvissningen att kunskaperna som läraren förmedlar är viktiga 

och att bedömningar som görs är likvärdiga och rättvisa, det vill säga att betygen visar de 

kunskaper som eleven har. Att veta vad man som elev kan göra för att uppnå ett visst betyg 

innefattas också av begreppet hanterbarhet, som kan liknas elevens förmåga att ta sig an 

utmaningar i skolan.  

Meningsfullhet beror på individens förmåga att se sitt liv som betydelsefullt och viktigt samt 

utmaningar som en del av det. Meningsfullhet utvecklas genom erfarenheter av 

medbestämmande och utmaningar i en socialt värdesatt verksamhet. (Antonovsky, 2009.) När 

lärandet i skolan ses som lustfyllt och de kunskaper som förmedlas viktiga och intressanta 

påverkar det antagligen känslan av meningsfullhet positivt. Om uppgiften ligger inom ramen 

för vad som betyder något blir lärandet meningsfullt. Å andra sidan innebär resonemanget att 

uppgifter som inte ses som meningsfulla eller givande utförs utan större engagemang, såvida 

de inte ses som nödvändiga för att nå ett högre mål.  

Begreppet KASAM har en kognitiv, en emotionell och en handlingsinriktad dimension precis 

som attityder har. Känsla av sammanhang, i likhet med attityder, utvecklas tidigt genom de 

erfarenheter människor gör och är beroende av livsvillkor under barn- och ungdomsåren. 

Betydelsefulla faktorer är familjens relationer, barnets möjlighet till autonomi samt utveckling 

av en känsla av att vara värdefull. Till skillnad från attityder, som kan förändras genom 

erfarenheter och är en inställning till fenomen i en människas liv, är KASAM efter 

ungdomsåren relativt stabil resten av livet. KASAM är en varaktigt generell hållning till fyra 

aspekter i livet nämligen känslor, relationer, sysselsättning och existentiella frågor. Även om 

känsla av sammanhang är en djupt rotad grundhållning hos en människa innebär det inte att 

den är opåverkad av livserfarenheter inom dessa viktiga områden. Starka upplevelser, både 

positiva och negativa kan medföra att en människas känsla av sammanhang för en tid 

förändras. Den återgår dock så småningom till sitt ursprungliga värde. Förmodligen är det så 

att människor med stark KASAM definierar livet som mindre stressande än människor med 

svag, därför att de i högre grad anser sig ha resurser för att möta de utmaningar som ställs. 

(Antonovsky, 2009.) 

Familjen och relationer är ett viktigt område för att utveckla en stark känsla av sammanhang, 

andra är utbildning och arbetsliv. En stark KASAM hänger tätt ihop med den meningsfullhet 

en viktig sysselsättning utgör. Det kan till och med vara så att enahanda och tråkiga uppgifter 

kan bli meningsfulla under en period, om de utförs i en verksamhet som av samhället är högt 

värderad. Vidare, menar Antonovsky (2009) att personer med en stark känsla av sammanhang 

i högre grad går in i spänningsframkallande situationer, eftersom de i högre grad har en 

övertygelse att de kan utföra de handlingar som krävs för att åstadkomma det önskvärda 

resultatet. Förmågan att mobilisera sina resurser och möta ett problem istället för att undvika 

det är ett framträdande drag hos personer med stark KASAM precis som förmåga att ta ansvar 
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men även att förlägga ansvaret där det hör hemma. Handlande och värdering av gynnsamma 

alternativ är också betydelsefulla för ett framgångsrikt sätt att hantera stressande situationer i 

livet. En stark känsla av sammanhang ger en större benägenhet att ur sin repertoar välja 

handlingar som är ändamålsenliga. (Antonovsky, 2009.) 

Skolgång behöver inte nödvändigtvis utgöra en av livets svårigheter. Den behöver inte alls 

vara en källa till stress, utan för många barn och unga är skolan viktig och en nödvändig plats 

där de ges möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Det kan ändå nämnas att 

skolan är en miljö som kan vara stressande och där möjlighet till självbestämmande är relativt 

liten. Undervisningen planeras, genomförs och utvärderas av lärarna och eleverna har ett 

relativt litet inflytande. Betygen som sätts ger kanske inte alltid en rättvis bild av elevens 

kunskaper. Skolans organisation bygger på en obligatorisk närvaro, vilket innebär att elever 

måste vistas där oavsett om de uppskattar skolan eller inte. Förmodligen är inte skolan 

meningsfull för några elever, särskilt de som inte ser vinsterna med att vara i skolan.  

Det är fullt möjligt, att elevers benägenhet att sätta lärande, undervisning och betyg i ett 

sammanhang har samband med deras prestationer. Attityder till lärande, undervisning och 

betyg skulle kunna vara tecken på denna benägenhet. Därför blir teorin om KASAM den 

teoretiska bakgrund mot vilken undersökningens resultat kommer att tolkas och analyseras.  

”Personer med en stark KASAM kommer att vara motiverade att se uppgiften som en utmaning, 

att föra in struktur och söka efter ändamålsenliga resurser. Han eller hon kommer att hysa större 

tillit till att resultatet kommer att visa sig acceptabelt.” (Antonovsky, 2009, s. 238.) 
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5 Metod 

Som nämndes i föregående kapitel blir undersökningens resultat och slutsatser inte trovärdiga 

och sannolika om inte krav på systematik och transparens uppfyllts. Dessa krav innebär att 

steg som tagits och de beslut som fattats bör vara väl argumenterade för och har sin grund i 

vetenskaplig litteratur.  

Denna typ undersökning bör följa en viss logisk struktur. Teorier och tidigare forskning 

bestämmer vilka frågeställningar som blir aktuella och utifrån dessa formuleras hypoteser. 

Hypoteserna utgår från begrepp som operationaliserats och definierats. De operationaliserade 

begreppen görs mätbara i datainsamlingsinstrument. Etiska riktlinjer beaktas, ett urval görs 

och data samlas in. När data samlats och analyserats, ofta genom statistiska metoder, kan 

hypoteserna verifieras eller falsifieras. (Bryman, 2012.) 

Hypotesen i detta arbete är att elevers attityder gentemot skola har ett samband med deras 

betyg. Begrepp som operationaliserats är attityder till undervisning, lärande och betyg. 

Genom att använda dels en elevenkät (bilaga A) med påståenden om lärande, undervisning 

och betyg, dels elevers betyg i ämnena svenska, engelska, matematik, historia, religion, 

samhällskunskap, geografi, kemi, biologi samt fysik kan samband sökas och beskrivas.  

Följande avsnitt redovisar vilka steg som tagits från operationalisering av begrepp till analys 

av erhållna data.  

5.1 Operationalisering av begrepp 

Skolan är en komplex verksamhet med många relationer och aktiviteter. Det är därför 

nödvändigt att avgränsa undersökningen till något eller några områden. I denna undersökning 

har som tidigare nämnts attityder till lärande, undervisning och betyg valts och hur de 

definieras redovisas i följande avsnitt. Definitionerna är utifrån en konstruktivistisk 

kunskapssyn och är alltså subjektiva och formulerade utifrån egna erfarenheter och tolkningar 

av läst litteratur. Det går nämligen inte att helt bortse från sin förförståelse. Sålunda görs inga 

anspråk på att definitionerna är fullödiga beskrivningar av lärande, undervisning och betyg 

utan de är relevanta för denna undersökning. Stöd för definitionerna har emellertid hämtats 

från pedagogisk forskning och litteratur. 

Lärande definieras som en individuell process. Processen innebär att införliva strukturer, bilda 

begrepp och tillägna sig strategier och leder till att omvärlden upplevs på ett nytt sätt. Dessa 

strukturer är inte en avbildning av en verklighet utan snarare en uppsättning strukturer som är 

livsdugliga för den enskilde människan. Lärande innebär alltså att kognitiva mönster byggs ut 

och förfinas så att möjligheten att hantera omgivningens krav ökar. Piaget (1970) använder 

begreppet assimiliering, för att beskriva hur nya strukturer införlivas befintliga. Lärande är 

alltså knutet till person och dennes möte med omgivningen och är en process som varar livet 

ut (Bauersfeld, 1998). För att försöka mäta elevers attityder till lärande har påstående om 

vikten av lärande formulerats och även svårigheten att lära sig. För att kunna mäta om elever 
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kopplar lärande enbart till skolkontexten har en påstående formulerats som handlar om var 

eleven lär sig. Slutligen innehåller enkäten påstående om lust och intresse för lärande.  

Undervisning definieras i denna undersökning som situationer arrangerade av lärare där syftet 

är att eleverna ska tillägna i förväg bestämda kunskaper. Undervisning har ett bestämt mål och 

leds och organiseras för att nå detta mål. Vidare är undervisningen kollektiv och sker oftast 

tillsammans med andra ofta i gemenskap. Resultatet av en sådan process blir i ett 

sociokulturellt perspektiv gemensamt och historiskt, socialt samt kontextuellt förankrat 

(Dysthe, 2003). I skolkontexten har läraren ansvar för att planera, genomföra och utvärdera 

undervisningen och därför är lärarnas kompetens av vikt för undervisningens kvalitet (Hattie, 

2009). Därför har flera frågor om lärarnas förmåga att entusiasmera, hjälpa och undervisa 

formulerats. 

Betygssystemet är en av de kontextuella faktorer som påverkar elever i skolan. Betygens 

betydelse för vidare studier är stor och numera lägger lärare ett gediget arbete på att informera 

elever och deras föräldrar om den enskilde elevens kunskapsutveckling i relation till 

kunskapskraven (Korp, 2003). Betygssystemet kan därför sägas påverka all verksamhet i 

skolan och vara särskilt kopplat till undervisning och lärande (Assarsson, 2007). Huruvida 

eleverna uppfattar betygssystemet som hanterbart, trovärdigt och meningsfullt ligger därför 

till grund för en del av frågorna i enkäten. 

Som nämnts har påståenden formulerats inom de tre områdena. Holme och Solvang (1997) 

kallar detta förfarande att operationalisera de teoretiska begreppen och syftet är att göra 

attityder till lärande, undervisning och betyg någorlunda mätbara. Förfaringssättet har använts 

i tidigare studier av elevers attityder till skola (Holfve-Sabel, 2006; Grosin, 2004).  

Figur 5.1 visar vilka påstående som täcker de tre områdena och som eleverna tagit ställning 

till. 
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Figur 5.1. Påståendenas områdestillhörighet 

5.2 Datainsamling 

I avsnittet som följer beskrivs hur enkäten konstruerats, distribuerats och genomförts, samt 

hur elevernas betyg samlats in, i vilka ämnen och på vilka grunder ämnena valts. Avsnittet 

Attityder till betyg 

Attityder till 

undervisning 

Attityder till 

lärande 

 1. Jag tycker att det är roligt att lära mig nya saker. 

 3. Jag lär mig saker även på min fritid. 

 6. Jag är mig viktiga saker i skolan. 

 7. Svårt att lära nya saker.  

 8. Jag vet hur jag lär på bästa sätt.  

13. Jag lär mig onödiga saker i skolan. 

11. Jag tycker att det är viktigt att lära nya saker. 

19. Jag tycker det är tråkigt att lära mig nya saker.  

22. Jag har lätt för att lära mig nya saker.  

 

 2. När jag får en uppgift av mina lärare blir jag 
uttråkad.  

 4. När något är svårt hjälper mina lärare mig.  

 5. Jag blir intresserad när min lärare berättar något 
vid tavlan.  

 9. Mina lärare förklarar hur jag lär mig på bästa 
sätt.  

14. Jag känner mig säker på det mesta i skolan.  

15. Jag arbetar oftast under hela lektionen.  

16. Jag förstår när lärare förklarar något för mig.  

21. Det händer att jag gör annat än arbetar på en 
lektion.  

10. Jag vet vad jag ska göra för att få det betyg jag 
vill ha.  

12. Det känns viktigt för mig att få bra betyg. 

17. Betygen gör att jag arbetar hårdare.  

18. Betygen gör att jag känner mig stressad.  

20. Betygen är det viktigaste för mig.  

23. Jag är nöjd med mina betyg.  

24. Mina betyg visar vad jag kan.  
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innehåller även en redogörelse hur urvalet gjorts och de etiska ställningstagande som tagits 

och på vilka grunder. Slutligen beskrivs stegen som tagits i det statistiska analysförfarandet.  

5.2.1 Enkäten 

Den första frågan respondenterna möter i ett formulär är viktig (Dahmström, 1996). Därför 

formulerades den öppet med en uppmaning om att skriva fritt hur det är att gå i skolan. Antal 

rader angav hur omfattande svaret kunde vara. Denna fråga användes i enkätformuläret för att 

leda in respondenterna i området skola. Elevernas svar ingår dock inte i datamaterialet. 

Det är inte oproblematiskt att mäta människors attityder men det finns vedertagna metoder 

(Befring, 1994). Ett sätt är att använda påstående som innebär att respondenten besvarar ett 

påstående med antingen ett avståndstagande eller ett instämmande. Sådana påståenden kallas 

Likert-frågor (Bryman, 2012). För att kunna mäta elevernas attityder användes påståenden av 

Likert-typ i den därpå följande delen av enkäten. Påståendena har antingen en negativ eller 

positiv inställning till det som ska undersökas. Till exempel: 

Jag tycker det är intressant med dokumentärer på tv:n.  

Stämmer helt (4)   Stämmer ofta (3)   Stämmer ibland (2)   Stämmer inte alls (1) 

Dokumentärer på tv:n är ointressanta.  

Stämmer helt (1)   Stämmer ofta (2)   Stämmer ibland (3)   Stämmer inte alls (4) 

Dessa påståenden besvaras med svarsalternativ som är tydligt avgränsade och som täcker 

både helt instämmande och helt avståndstagande (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Svaren 

poängsätts enligt ovan vilket innebär att ett svarsalternativ kan ge höga poäng på ett påstående 

och låga på ett annat beroende på formulering (Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991).  

Antalet påståenden i en enkät bör inte vara alltför stort, eftersom man riskerar att 

respondenterna tröttnar och fyller i enkäten på rutin. Är påståendena alltför få kan inte några 

slutsatser dras (Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991). Under arbetet med att utforma 

enkäten i föreliggande undersökning har målet varit att ha tillräckligt många påståenden för 

att kunna belysa de undersökta områdena. Påståendena är antingen negativt eller positivt 

formulerade och blandade i formuläret för att undvika ett rutinmässigt ikryssande av 

instämmande eller avståndstagande alternativ. De tjugofyra påståendena i enkäten 

formulerades med ett elevnära språk. Svarsalternativen är ”Stämmer helt”, ”Stämmer ofta”, 

”Stämmer ibland” och ”Stämmer inte alls”. När svarsalternativen är ett jämnt antal tvingar de 

respondenten att ta ställning, vilket är syftet i denna undersökning. Påståendena formulerades 

så klara och entydiga som möjligt. En enkät ska vara lätt att förstå och möjlig att besvara med 

befintliga instruktioner (Befring, 1994).  

Emellertid är det svårt och att förutse hur formuleringar i en enkät kan tolkas. Därför har 

enkäten provats av ett urval elever i årskurserna åtta och nio. Pilotundersökningar kan visa 

brister i formuleringar av påstående, tveksamheter i ordningen och möjliga svårigheter att 

besvara enkäten (Dahmström, 1996). Sju elever i olika grupper fick fylla i enkäten och deras 

tid att besvara enkäten samt deras frågor antecknades. Därefter omarbetades enkäten till den 

version som använts i undersökningen (bilaga A) genom att två formuleringsfel rättades till.  
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Data är således poängsatta påståenden Det innebär att data är kvantitativa och därför görs 

analysen med statistiska metoder. I denna undersökning används både deskriptiva samt 

analytiska metoder. Programmet SPSS har använts, ett program som ofta används för att göra 

statistiska beräkningar i samhällsvetenskapliga undersökningar (Cohen, Manion, & Morrison, 

2009). 

5.2.2 Betygen 

Betyg i tio ämnen, satta på höstterminen, samlades in för de elever som ingår i 

undersökningen. Ämnena svenska, engelska, matematik, biologi, kemi, fysik, 

samhällskunskap, geografi, historia och religion valdes för att i dessa ämnen genomförs 

nationella prov. Det innebär att lärare i dessa ämnen har läst de riktlinjer för bedömning av 

proven som Skolverket gett ut. Förmodligen har de även diskuterat dessa i samband med 

bedömning av elevernas prov. Förhoppningsvis har lärarna ingått i sambedömningsgrupper, 

som numera är vanliga vid bedömning av nationella prov. Ämnesdiskussioner som förs i 

sambedömningsgrupper leder till ökad kompetens och erfarenhet av betygssystemet, vilket 

främjar en likvärdig betygssättning (Korp, 2003).  

Betygslistor är offentliga handlingar som med lätthet går att begära ut. Betygsstegen har getts 

samma poäng som när meritvärde beräknas. Meritvärde är en summering av en elevs betyg i 

sexton ämnen där E ger 10 poäng, D 12,5, C 15, B 17,5 samt A 20. Betygssteget F ger inga 

poäng alls. Sammanlagt är det minsta poängantal en elev kan få noll och det högsta 200 i 

dessa tio ämnen.  

5.2.3 Urval  

I undersökningen ingår elever i årskurs åtta och nio från fyra skolor i två kommuner. Två av 

skolorna ligger i en medelstor stad (60 000 invånare) och båda kompenseras med hjälp av 

analysverktyget SALSA. Det har utvecklats av Skolverket och gör en jämförelse mellan 

skolors betygsresultat möjlig genom att de sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. 

Dessa är föräldrars utbildningsbakgrund, elever födda i Sverige med utländsk bakgrund, 

elever födda i annat land och fördelning mellan pojkar och flickor. (http://salsa.artisan.se/.)  

De andra två skolorna ligger i två mindre orter i en landsbygdskommun. Tillgänglighet har 

styrt urvalet eftersom det inte är helt lätt att få genomföra enkäter i svenska skolor, då rektorer 

självklart är måna om att elevernas tid i skolan används till lärande. Därför har svårigheten att 

finna skolor för att genomföra enkäten, gjort att underlaget är mindre än önskat. Sammanlagt 

är eleverna är 218 till antalet och går i 14 klasser.  Då N=218 innebär detta att en faktoranalys 

är möjlig att genomföra, eftersom urvalet är nästan tio gånger så stort som antalen påstående i 

enkäten – tjugofyra stycken.  

”A good rule is to have ten times as many subjects as variables.” (Pedhazur & Pedhazur 

Schmelkin, 1991, s. 624.) 

5.2.4 Etiska övervägande 

När barn under femton ingår i en vetenskaplig undersökning krävs vårdnadshavares samtycke. 
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”I Lagen om etikprövning sägs i 18 § att barn som fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär 

för hans eller hennes del, skall informeras och samtycka till forskningen. I andra fall ska 

vårdnadshavarna informeras om och samtycka till forskningen (då föräldrabalken ger båda 

vårdnadshavarna rätt att fatta beslut räcker det i normalfallet inte med att bara en förälder 

samtycker.)” (www.codex.vr.se) 

Därför valdes elever över femton år i årskurserna åtta och nio. Dessa informerades om 

undersökningens syfte, att medverkan var helt frivillig och att deras svar på enkäten inte 

skulle kunna identifieras i rapporten. Ovanstående är i enlighet med de krav som utfärdats av 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet och som sedan dess legat till grund för forskning 

inom området (www.codex.vr.se). 

5.2.5 Genomförande 

För att göra bortfallet så litet som möjligt åkte jag själv till skolorna och var närvarande när 

klasserna besvarade enkäterna. Presentationen av undersökningen och dess syfte är viktig för 

att få så många respondenter som möjligt. Eftersom deltagande alltid är frivilligt blir det 

viktigt att elevernas första intryck av undersökningen blir positivt. För att få eleverna så 

positivt inställda som möjligt presenterade jag mig som inte bara lärare utan också som 

student. Min undersökning beskrev jag som ett skolarbete, där fokus var ett intresse av deras 

åsikter. Detta förfarande minskade troligen bortfallet. Möjlighet att ge extra instruktioner och 

besvara de frågor som uppstår, minskar risken för bortfall (Befring, 1994). Det är också 

möjligt att min personliga närvaro och min presentation av undersökningens syfte gjorde att 

motivationen att besvara enkäten ökade. Genom att bjuda på en citronkola i samband med 

ifyllandet hade jag förhoppningar om att så många som möjligt skulle vilja delta. Av alla de 

elever som gick i klasser jag besökte avstod en, som kan sägas utgöra det externa bortfallet.  

För att garantera elevernas anonymitet numrerades som nämnts varje enkät utifrån 

betygslistor så att namnen kunde klippas bort. Varje elev fick alltså ett individuellt nummer 

kopplat till enkätsvar och betygssumma. Elevernas höstterminsbetyg samlades in och när 

ämnen valts ut lades dessa in tillsammans med enkätsvaren i en datafil i programmet SPSS. 

Betygslistorna förvaras åtskilda från enkäterna. 

5.3 Dataanalys 

Svarsalternativen ”Stämmer helt”, ”Stämmer ofta”, ”Stämmer ibland” och ”Stämmer inte 

alls” har använts. Att stegen mellan dessa är lika stora eller uppfattas lika stora av olika elever 

är väl knappast troligt. De ställningstaganden eleverna gjort och som utgör mina data kan 

därför inte sägas vara mätta i en intervallskala utan snarare i en ordinalskala. Även summering 

av betygsvärden är data på ordinalnivå eftersom skalstegen inte är lika stora. När jag söker 

samband mellan svaren på olika påståenden i en faktoranalys och mellan svaren och 

betygsvärden genom variansanalys behandlar jag ändå mina data, som om de vore mätta med 

intervallskala. I samhällsvetenskapliga undersökningar är detta vanligt förekommande 

(Loehlin, 1987). 

På två påstående omkodades svaren vilket gjorde dem positiva i stället för negativa. (tabell 

6.6.). Elevernas ställningstaganden undersöktes i relation till kön (tabell 6.4.) och 
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skoltillhörighet (tabell 6.5.) med variansanalys och Χ
2
–test. Eftersom dessa är på ordinalnivå 

bör en Χ
2
–test väljas i första hand. För att kontrollera resultaten användes båda 

analysmetoderna. Som signifikansnivå har 0,05 använts, dock inte helt konsekvent. Även eta-

kvadratvärdena som är mått på effektstorlek har beräknats och redovisats. Skolornas 

skillnader undersöktes med en post-hoc-analys för att se mellan vilka skolor skillnaderna 

fanns. 

Elevernas ställningstaganden har undersökts med hjälp av en faktoranalys. Laddningar 

svagare än 0,3 har valts bort. Ett förfarande som enligt Seker (2011) är vedertaget. 

Faktoranalysen grupperar påståenden och kan därigenom ge antydningar om begrepp eller 

faktorer, som forskaren kan använda för att dra slutsatser om datastruktur (Loehlin, 1987).  

Laddningar över 0,4 valdes ut för att bilda variabler. Höga laddningar konstruerar stabila 

faktorer (Seker, 2011).  

Samband mellan de variabler som bildade faktorer undersöktes genom Cronbachs alpha. 

Cronbachs alpha används för att undersöka tillförlitligheten av interna samband. Värdet kan 

ligga mellan 0 och 1. Ju högre desto mer tillförlitligt. Vilken lägstanivå som ska väljas kan 

diskuteras. Det varierar nämligen i litteratur om statistik. Seker (2011) förespråkar en nivå på 

0,60 medan Cohen, Manion och Morrison (2007) anser att en acceptabel lägstanivå kan sägas 

ligga på 0,67. I denna undersökning valdes den senare, som är ett högre krav. Därefter 

summerades variablerna för att bilda fem faktorer. De påståenden som inte laddades i 

faktoranalysen valdes bort och data reducerades. Av de 24 påståendena som ingick från 

början bildade 18 fem faktorer. (tabell 6.6.). 

Betygsvärdena i de olika ämnena jämfördes avseende kön (tabell 6.7.) och skoltillhörighet 

(tabell 6.8.). I jämförelsen mellan skolor användes en post-hoc-analys för att se mellan vilka 

skolor skillnaderna fanns.  

En faktoranalys av betygsvärdena utfördes för att se om det fanns samband mellan betyg i 

olika ämnen. Sambandet undersöktes med Cronbachs alpha. Därefter bildades en 

summavariabel av betygsvärdena som kallas Betygssumma.  

Efter att två påståenden omkodats summerades alla för att bilda en summavariabel, Positiv 

elev. Denna korrelerades med Betygssumma. Signifikansnivå 0.01 valdes och korrelationen 

presenteras i avsnitt 6.8. 

Allra sist studerades en korrelation mellan de fem faktorerna och Betygssumma för hela 

datamaterialet (tabell 6.9.) och i relation till kön (tabell 6.10.). Det statistiska 

analysförfarandet har gjorts i följande ordning. 

1. Deskriptiv analys av enkätsvar avseende frekvenser, medelvärde och standardavvikelse 

2. Χ
2
–test och variansanalys mellan enkätsvar och kön 

3. Χ
2
–test och variansanalys mellan enkätsvar och skolor  

4. post-hoc-analys av skillnaderna mellan skolor avseende enkätsvar 

5. Faktoranalys av enkätsvaren för att identifiera faktorer 
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6. Faktorernas interna samband undersöks med Cronbachs alpha 

7. Beräkning av summavariabler så att faktorer bildas 

8. Deskriptiv analys av betygsvärden avseende frekvenser, medelvärde och standardavvikelse 

9. Variansanalys mellan betygsvärden och kön 

10. Variansanalys mellan betygsvärden och skolor  

11. Post-hoc-analys av skillnaderna mellan skolor avseende betygsvärden 

12. Faktoranalys av betygsvärden för att identifiera faktorer 

13. Betygsvärdenas interna samband undersöktes med Cronbachs alpha 

14. Beräkning av summavariabeln Betygssumma. Fördelning visas i histogram 

15. Korrelationsberäkning mellan Betygssumma och faktorer för hela materialet samt för kön 

och skoltillhörighet. Redovisas i korrelationsmatris 

5.4 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en undersökning handlar om mätningens precision. Den kan äventyras på flera 

sätt i alla led i processen. Det kan förekomma både systematiska mätfel och slumpmässiga. 

De systematiska felen kan bero på ett felaktigt formulerat påstående, som inte upptäcks innan 

formuläret distribueras. Ett slumpmässigt fel kan bero på inadekvat läsförmåga hos en elev 

eller ett inmatningsfel i datafilen (Bryman, 2012).   

Påståendena i enkäten kan vara otydligt formulerade och ha ett språk som är svårt att förstå 

för undersökningsgruppen. Elevernas dagsform, deras läsförmåga och deras intresse av att 

besvara enkäten kan påverka utfallet. Läsförmåga kan sällan kontrolleras. Jag var själv 

närvarande när alla elever fyllde i enkäten och var noga med att försäkra eleverna att de kunde 

fråga om de skulle stöta på formuleringar de inte förstod. Ett fåtal elever bad mig om hjälp 

men det är fullt möjligt att alla inte utnyttjade denna möjlighet.  

Tillfällena då eleverna fyllde i enkäten hade jag inte möjlighet att bestämma själv. Jag fick 

komma till klasserna, då det var lämpligast, vilket på några skolor var måndagsmorgon. 

Tidpunkten kanske inte är den bästa för att mäta attityder till skola eftersom många elever 

förmodligen är morgon- och måndags trötta.  

Felaktigheter kan ske när data skall matas in i datafilen. För att upptäcka felaktigheter i 

datafilen har den kontrollerats genom att beräkna frekvenser. Då kan man se om det 

förekommer värden som inte är möjliga. Med detta förfarande ser man dock inte felaktiga 

men tillåtna värden. Man skulle också kunna mata in data två gånger för att upptäcka 

felaktigheter, något som inte gjorts. Däremot har noggrannhet vid inmatningen varit viktig. 

5.5 Validitet 

I detta avsnitt diskuteras undersökningens validitet och vilka perspektiv som beaktats vid 

operationaliseringen. Först diskuteras enkätinstrumentets validitet, därefter betygens validitet 

som mått på kunskaper.  
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5.5.1 Enkätens validitet 

Validiteten i en studie är beroende av logiken i operationaliseringen av begreppen (Pedhazur 

& Pedhazur Schmelkin, 1991). I denna undersökning handlar det om huruvida attityder till 

undervisning, lärande och betyg kan bli mätbara genom att låta elever besvara enkätens 

påståenden. Tidigare forskning om elevers attityder till skola har inspirerat och gett idéer till 

formuleringarna av de påståenden som använts. Liknande påståenden som i enkäten återfinns 

i flera andra undersökningar av elevers attityder till skola (Grosin, 2004; Holfve-Sabel, 2006; 

Seker 2011; Skolverket, 2009).  

När det gäller operationaliseringen, är den en konstruktion som utgår från strukturen av och 

innehållet i litteraturgenomgången. Där beskrivs vad som kan påverka elevers attityder på tre 

nivåer, nämligen individuell, relationell och kontextuell nivå. Strukturen har valts för att den 

presenterar något som egentligen är komplext, nämligen processer som påverkar mänskligt 

tänkande och beteende, på ett åskådligt sätt. Inga anspråk görs på att motsvarande nivåer 

skulle kunna återfinnas i verkligheten, utan de är teoretiska konstruktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1. Illustration över enkätens tre områden och deras förhållande 

Då områdena lärande, undervisning och betyg valts innebär det att andra områden valts bort. 

Jag kunde valt att undersöka attityder till kamrater, till lärare, till specifika skolämnen och till 

framtidsplaner; områden där attityder kan tänkas spela roll för betyg. Valet föll på dessa tre 

områden eftersom lärande, undervisning och betyg är högst aktuella i diskussionen om skolan. 

Lärande är den grund varpå utbildning vilar och kärnan i utbildningssystemet. 

Undervisningen och dess kvalitet diskuteras ofta och de röster som hörs är sällan elevernas. 

Betyg har precis införts i lägre åldrar än tidigare.  

Samla data om attityder kan göras på olika sätt. Istället för att använda ett enkätinstrument 

hade intervjuer kunnat göras. Under intervjun hade jag kunnat ställa följdfrågor och 

förmodligen fått en djupare insikt om elevers attityder till aspekter inom skola. Då hade data 

blivit kvalitativa och analysförfarandet ett annat. Resultatet hade fått fler dimensioner, men 

gällt färre elever. Intervjuer medför nämligen att urvalet blir mindre och slutsatser på 

gruppnivå svåra att dra och att generalisera blir inte meningsfullt. Samband mellan elevers 
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attityder och deras betyg hade blivit problematiska att finna med statistiska analyser eftersom 

dessa analyser kräver större urval.  

Strävan efter generaliserbarhet som ofta förknippas med kvantitativa studier gäller inte i 

denna undersökning, då urvalet inte är slumpmässigt (Bryman, 2012). Urvalet är ett 

tillgänglighetsurval vilket innebär att resultaten i undersökningen gäller för denna specifika 

undersökningsgrupp. Däremot kan resultaten säga något om undersökningsgruppen på 218 

elever, och möjligen gälla för elever i samma ålder, i liknande skolor och, i liknande 

kommuner.   

5.5.2 Betygens validitet 

Validiteten rörande betygen handlar om huruvida de skulle kunna vara mått på en elevs 

kunskaper. Detta kan nämligen diskuteras. Det finns undersökningar som visar att så inte är 

fallet och att det svenska betygssystemet har svårigheter med likvärdighet. Här kan det 

uppmärksammas att flickor i högre grad gynnas i betygssättningsförfarandet än pojkar både 

nationellt och internationellt (Skolverket, 2010b; Whitelaw, m.fl., 2000). 

Det är ändå rimligt att tänka sig att de flesta lärare uppfattar och använder betygen utifrån de 

anvisningar som finns och att varje betygssteg motsvarar vissa kunskaper och förmågor hos 

eleven. De ämnen som ingår i variabeln Betygssumma, nämligen svenska, engelska, 

matematik, samhällsorienterande och naturvetenskapliga ämnen valdes för att i dessa ämnen 

gör svenska elever nationella prov.  

De nationella proven konkretiserar kunskapsmålen i ämnena och visar hur olika 

kunskapskvaliteter kan mätas med olika uppgifter. Lärare i dessa ämnen får erfarenhet av att 

bedöma elevprestationer utifrån nationella direktiv samt genomför förmodligen 

sambedömning. Sambedömning medför som nämnts ämnesspecifika diskussioner, vilka leder 

till en ökad förtrogenhet med betygssystemet och förmodligen även till en ökad likvärdighet. 

(Jönsson, 2012.) Betygen blir troligen genom detta mer valida som mått på elevernas 

kunskaper.  

Betygens poängvärde kan diskuteras eftersom steget mellan betyget F och nästa betygssteg E 

är tio poängenheter medan avståndet till nästa betygssteg endast är 2,5. Det blir svårt att anta 

att en elev som inte har klarat ett eller flera av kunskapskraven för E och därigenom får noll 

poäng inte skulle kunna något alls. Kunskapskvaliteter och kunskapsmängd kan svårligen 

poängsättas enligt det sätt som görs när meritvärde beräknas utan poängsättningen av 

betygsstegen är tämligen missvisande. Att göra sofistikerade beräkningar blir svårt och 

medelvärden vileseledande eftersom stegen inte är lika stora. 
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6 Resultat 

I detta kapitel redovisas först det externa bortfallet rörande enkäten. Därefter redovisas 

analyserna av enkätsvaren i avsnitt 6.2-6.4. Denna del av kapitlet börjar med en deskriptiv 

redovisning av elevernas svar och fortsätter med att analysera enkätsvaren i relation till kön 

och skoltillhörighet. Slutligen görs en faktoranalys av enkätsvaren. I avsnitt 6.5-6.7 följer 

samma förfarande för betygsvärdena, dvs en deskriptiv analys följs av analyser i relation till 

kön och skoltillhörighet. En faktoranalys av betygsvärdena avslutar denna del av kapitlet.  

I avsnitt 6.8 redovisas sambandet mellan de faktorer som indikerades i faktoranalysen av 

enkätsvaren och Betygssumma. Sambandet analyseras för den totala gruppen och i relation till 

kön och skoltillhörighet. Sist i kapitlet sammanfattas resultaten.  

6.1 Bortfall 

Enkäten har genomförts på fyra skolor i 14 klasser. Totalt har 218 elever varav 123 är pojkar 

och 95 är flickor från årskurserna åtta och nio svarat. I tabell 6.1 visas fördelningen avseende 

skolor och klasser och externt bortfall. 

Tabell 6.1. Svarsfördelning avseende skolor och klasser 

Skola Klass Antal elever Antal svar på enkäten Procent bortfall 

1   1 22   20   9% 

1   2 22   20   9% 

1   3 20   19 15% 

1   4 24   22   8% 

1 13 (Årskurs 8)    7*    7  (0%) 

1 14 (Årskurs 8)      11**   11   (0%) 

2   5  22   22   0% 

2   6  22   22   0% 

3   7  24   15    37,5% 

3   8  24   13    45,8% 

4 10  21   17 19% 

4 11  18   17   5% 

4 12  19   13     31,6% 

Summa  256 218     14,8% 

*I denna klass hade endast sju elever fyllt femton och dessa har fyllt i enkäten. 

** I denna klass hade endast elva elever fyllt femton och dessa har fyllt i enkäten.   

Tabellen ovan visar det externa bortfallet som varierar mellan noll procent till 45,8 procent i 

klasserna. Variationen kan bero på att på skola fyra besökte jag klasserna en måndagsmorgon 

på den så kallade mentorstiden, den första halvtimmen på skolveckan, då information ges och 

veckans schema gås igenom. Denna halvtimme är visserligen obligatorisk men mentorerna för 

klasserna uppgav att närvaron är sämre än på ordinarie lektionstimmar, särskilt i slutet av 
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vårterminen. Det innebär att de elever som fyllt i enkäten är de elever som är noga med sin 

närvaro på alla lektioner. De som inte fyllt i enkäten på skola fyra kan tänkas vara de som 

väljer bort veckoinformation och kommer senare till skolan på måndagsmorgonen. 

Förmodligen påverkar detta resultatet på enkäten i positiv riktning. 

På skola tre hade klasserna körövning då jag besökte dem och närvaron var därför låg. För 

klass 13 och 14 finns inget bortfall eftersom de som inte fyllt femton aldrig varit aktuella för 

att ingå i undersökningsgruppen. Det kan dock noteras att i klasserna finns 21 och 22 elever. 

Strävan efter så många deltagare i undersökningen har gjort att även elever i årskurs åtta har 

valts ut och därför har dessa klasser fått nummer 13 och 14 eftersom de tillkom sist. 

För varje skola ser deltagandet ut som följer: 

Skola 1: 99 

Skola 2: 44 

Skola 3: 28 

Skola 4: 47 

Först kan konstateras att såväl det externa som det interna bortfallet är litet. Det externa 

bortfallet är 14,8 procent och det kan jämföras med en studie av Holfve-Sabel och Gustafsson 

(2005) där detta uppgick till 7 procent. Det externa bortfallet i föreliggande undersökning är 

dock förklarat med deltagande i körsång. Det interna bortfallet är litet och redovisas för varje 

fråga i tabell 6.2. Någon allmänt vedertagen gräns för hur stort bortfallet får vara för att 

resultaten ska kunna beaktas finns inte (Stukat, 1993).  

Det visar sig att skillnaderna mellan deltagandet för varje skola är betydande eftersom Skola 1 

har 99 deltagande elever och Skola 3 har 28. Trots detta kommer skoltillhörighet att utgöra en 

oberoende variabel i de statistiska beräkningarna av samband mellan enkätsvar och skola samt 

betyg och skola. Detta innebär att Χ
2
–tester kan bli svåra att göra eftersom antalet individer i 

varje cell blir alltför litet och Anova kommer att användas, trots att skalan inte tillåter det.  

Bortfallet av betygsvärden är litet. För en nyinflyttad elev mailades höstbetygen och inget 

betyg i engelska erhölls. En elev läste en anpassad studiegång och fick därför inga betyg i 

fysik och kemi.  

6.2. Enkätsvar 

I tabell 6.2 ges resultaten på enkätsvaren för den totala elevgruppen. Trots att skalstegen inte 

är ekvidistanta görs ändå som nämnts beräkning av medelvärden och standardavvikelse för 

varje fråga. För att se om resultaten skiljer sig åt görs även analyser med Χ
2
–test som är en 

analysmetod av data på ordinalnivå.   

Genom standardavvikelsen kan man se på vilka påstående elevernas uppfattningar skiljer sig 

mest åt. Eftersom eleverna i undersökningen går i olika skolor, i olika klasser och har olika 

lärare är det rimligt att tänka sig att det finns en spridning av elevernas attityder. Om det på ett 

påstående finns en låg spridning mellan elevernas uppfattningar skulle påståendet kunna 

tolkas, som angeläget för elever i urvalet.  
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Tabell 6.2. Enkätsvar 

Enkätsvar Stämmer 

helt 

Stämmer 

ofta 

Stämmer 

ibland 

Stämmer 

inte alls 

Bortfall i 

procent 

Medel-

värde 

sd 

1. Jag tycker det är 

roligt att lära mig 

nya saker. 

38 86 89 4 0,5 2,73 0,767 

2. När jag får en 

uppgift av mina 

lärare blir jag ut-

tråkad. 

16 55 135 11 0,5 2,35 0,692 

3. Jag lär mig saker 

även på min fritid. 

80 89 45 3 0,5 3,13 0,785 

4. När något är svårt 

hjälper mina lärare 

mig.  

85 98 32 3 0 3,22 0,740 

5. Jag blir intres-

serad när mina lärare 

berättar något vid 

tavlan.  

15 73 111 17 0,9 2,40 0,734 

6. Jag lär mig vik-

tiga saker i skolan.  

60 103 48 6 0,5 3,00 0,787 

7. Jag tycker att det 

är svårt att lära mig 

saker i skolan.  

2 23 132 60 0,5 1,85 0,631 

8. Jag vet hur jag lär 

mig på bästa sätt. 

78 90 40 10 0 3,08 0,849 

9. Mina lärare för-

klarar hur jag lär 

mig på bästa sätt.  

29 66 88 35 0 2,41 0,912 

10. Jag vet vad jag 

ska göra för att få 

det betyg jag vill ha.  

55 90 58 11 0,5 2,90 0,855 

11. Jag tycker det är 

viktigt att lära mig 

nya saker.  

88 92 33 4 0,5 3,22 0,766 

12. Det känns viktigt 

för mig att få bra 

betyg. 

124 64 24 5 0,5 3,41 0,778 

Enkätsvar Stämmer 

helt 

Stämmer 

ofta 

Stämmer 

ibland 

Stämmer 

inte alls 

Bortfall i 

procent 

Medel-

värde 

sd 

13. Jag lär mig o-

nödiga saker i sko-

22 39 129 26 0,9 2,26 0,801 
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lan.  

14. Jag känner mig 

säker på det mesta i 

skolan.  

45 111 54 7 0,5 2,89 0,759 

15. Jag arbetar oftast 

under hela lektionen.  

42 123 45 5 1,4 2,94 0,705 

16. Jag förstår när 

mina lärare förklarar 

något för mig.  

45 135 37 0 0,5 3,04 0,615 

17. Betygen gör att 

jag arbetar hårdare. 

68 85 50 14 0,5 2,95 0,896 

18. Betygen gör att 

jag känner mig 

stressad.  

63 59 74 21 0,5 2,76 0,981 

19. Jag tycker att det 

är tråkigt att lära 

mig nya saker.  

5 24 128 59 0,9 1,88 0,682 

20. Betygen är det 

viktigaste för mig.  

52 75 62 26 1,4 2,71 0,967 

21. Det händer att 

jag gör annat än 

arbetar på en lek-

tion.  

12 50 134 15 3,2 2,28 0,678 

22. Jag har lätt för 

att lära mig nya 

saker.  

51 87 64 11 2,3 2,84 0,850 

23. Jag är nöjd med 

mina betyg.  

42 87 58 27 1,8 2,67 0,932 

24. Mina betyg visar 

vad jag kan.  

44 73 59 37 2,3 2,58 1,004 

 

På några påstående är standardavvikelsen stor och dessa rör betyg. Fortsatta analyser kan visa 

om variansen kan härröra från elevernas kön eller skoltillhörighet. Det allra högsta 

medelvärdet (M=3,41) gäller påståendet om betygens betydelse för den enskilde eleven. Det 

innebär att många elever tycker att betygen är viktiga.  

Intressant att notera är det lägsta medelvärdet (M=1,85) rör påståendet om det är svårt att lära 

sig i saker i skolan och att ett av det högsta (3,04) handlar om att förstå när lärare förklarar. 

Det kan tolkas som om många elever tycker att undervisningen är möjlig att följa.  



 

39 

 

6.3 Jämförelser av enkätsvar 

I detta avsnitt görs jämförelser av enkätsvaren rörande kön och skolor. Två analysmetoder 

används, dels Anova, dels Χ
2 

–test. Endast de påstående där signifikanta skillnader finns är 

medtagna i redovisningen. För att se hur stor del av variansen som kan förklaras av kön och 

skoltillhörighet redovisas också η
2 

–värden.  

6.3.1 Jämförelser mellan pojkar och flickor 

I tabell 6.4 visas signifikanta skillnader mellan kön. Som signifikansnivå har 0,05 valts men 

några undantag från denna nivå har gjorts. Det innebär att risken att slumpen har bidragit till 

dessa skillnader mellan pojkars och flickors svar i de flesta fall är mindre än fem procent.  

Tabell 6.3. Signifikanta skillnader mellan kön 

Enkätsvar P-värde i 

Anova 

M för 

flickor 

M för 

pojkar 

P-värde i Χ
2 

–test 

7. Jag tycker att det är svårt att lära mig 

saker i skolan.  

0,001 2,01 1,72 0,006 

8. Jag vet hur jag lär mig på bästa sätt. 0,057 2,96 3,18 0,069 

9. Mina lärare förklarar hur jag lär mig på 

bästa sätt.  

0,005 2,21 2,56 0,019 

10. Jag vet vad jag ska göra för att få det 

betyg jag vill ha.  

0,031 2,76 3,01 0,122 

14. Jag känner mig säker på det mesta i 

skolan.  

0,002 2,71 3,03 0,014 

16. Jag förstår när mina lärare förklarar 

något för mig.  

0,059 2,95 3,11 0,168 

18. Betygen gör att jag känner mig 

stressad.  

0,003 2,98 2,59 0,011 

21. Det händer att jag gör annat än arbetar 

på en lektion.  

0,016 2,15 2,38 0,068 

22. Jag har lätt för att lära mig nya saker.  0,016 2,68 2,96 0,098 

Enkätsvar P-värde i 

Anova 

M för 

flickor 

M för 

pojkar 

P-värde i Χ
2 

–test 

23. Jag är nöjd med mina betyg.  0,035 2,52 2,79 0,075 

 



 

40 

 

Enligt Χ
2
-testet är skillnaderna inte i lika hög grad signifikanta som de framstår genom 

variansanalysen. De pekar emellertid i samma riktning. Som tidigare nämnts är valet av 

signifikansnivå subjektivt. Ovanstående redovisning visar att pojkar instämmer i fler 

påståenden än flickor. Det kan noteras att även på påståendet om att göra annat än arbeta på 

lektionen instämmer pojkar i högre grad än flickor. Flickor å sin sida instämmer med 

påståendena att betygen stressar dem och att det ibland kan vara svårt att lära sig i skolan i 

högre grad än pojkar. Generellt har flickor lägre värden på påstående som handlar om 

förståelse av undervisningen och uppfattning om sitt lärande. Resultaten diskuteras i kapitel 

sju.  

Emellertid måste påpekas att kön inte i något fall förklarar mer än fem procent av variansen 

av elevernas svar. Värdet på η
2 

 är nämligen 0,05 för påståendet: ”Jag tycker det är svårt att 

lära mig saker i skolan.” och medelvärdena visar att flickor högre grad instämmer i detta 

påstående. Övriga η
2 

–värden är lägre. Den valda gränsen på fem procent anses vara relevant 

beteendeforskning (Stevens, 1992).  

6.3.2 Jämförelser mellan skolor 

I tabell 6.5 visas signifikanta skillnader mellan skolors enkätsvar. Som signifikansnivå har 

samma som tidigare (0,05) valts men precis som tidigare med några undantag. Risken att 

slumpen har bidragit till dessa skillnader mellan skolors svar är mindre än fem procent. 

Tabell 6.4. Signifikanta skillnader mellan skolor 

Enkätsvar P-värde i 

Anova 

M för 

skola 1 

M för 

skola 2 

M för 

skola 3 

M för 

skola 4 

P-värde i 

Χ
2 
–test 

3. Jag lär mig saker även på 

min fritid. 

0,01 2,95 3,34 3,39 3,17 0,07 

8. Jag vet hur jag lär mig på 

bästa sätt. 

0,02 2,92 3,32 3,36 3,04 0,03 

16. Jag förstår när mina lärare 

förklarar något för mig.  

0,02 2,90 3,16 3,11 3,17 0,09 

 

Tabellen visar att det finns signifikanta skillnader mellan skolorna avseende tre av enkätens 

24 påståenden. Värdet för η
2
 på påstående 3 är 0,05 och som tidigare nämnts betyder det att 

av variansen i elevsvaren förklaras endast till fem procent av att eleverna går i olika skolor. 

Lika mycket av variansen i svaren på påstående 8 förklaras av skoltillhörighet. För svaren på 

påstående 16 är η
2
-värdet 0,04, vilket innebär att fyra procent av variansen förklaras av vilken 

skola eleverna går på.  

En post-hoc-analys visar att den signifikanta skillnaden mellan skolor kan tillskrivas skola 1 

och skola 2, när det gäller påstående 3. När det gäller påstående 8 skiljer sig skola 2 och skola 
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3 från de två övriga. Avseende svaren på påstående 16 skiljer sig skola 1 från de övriga 

genom att ha ett lägre medelvärde. P-värdet är emellertid högre än 0,05. 

Ovanstående visar att skillnaderna mellan skolor blir signifikanta när analysen görs på hela 

materialet, inte när skolor jämförs parvis. Det beror på att N-talet blir lägre och som nämnts i 

bortfallsanalysen har Skola 1 99 deltagande elever medan Skola 3 endast har 28. 

Skoltillhörighet har alltså inget större förklaringsvärde när det gäller elevers attityder till 

lärande, undervisning och betyg. 

6.4 Faktoranalys av enkätsvar 

En faktoranalys kan urskilja vilka påståenden i enkäten som hör ihop. En faktoranalys (bilaga 

2) indikerade att fem summavariabler kunde bildas genom att summera vissa påstående. Före 

summeringen undersöktes påståendenas samband med Cronbachs alpha. Ett värde större än 

0,67 kan tolkas som att påstående hänger samman (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Benämningar på faktorer och vilka påstående som ingår i respektive faktor framgår av tabell 

6.6. Vidare visas minimum, maximum, d.v.s. det lägsta och det högsta värde som 

summavariabeln kan ha, samt medelvärde för respektive summavariabel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6.5. Resultat av faktoranalys av påstående 

Begriplighet 

Min: 4  

Max: 16 

Medel: 12,0 

Ambition 

Min: 3 

Max: 12 

Medel: 9,1 

Leda 

Min:3 

Max: 12 

Medel: 6,9 

Hanterbarhet 

Min: 3 

Max: 12 

Medel:8,5 

Entusiasm 

Min: 5 

Max: 20 

Medel: 14,6 
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Cronbachs alpha: 

0,76 

Cronbachs alpha 

0,79 

Cronbachs alpha: 

0,70 

Cronbachs alpha:   

0,65  

Cronbachs alpha:     

0,67 

Jag tycker att det är 

svårt att lära mig 

saker i skolan.* 

Det känns 

viktigt för mig 

att få bra betyg.  

När jag får en 

uppgift av mina 

lärare bli jag 

uttråkad.  

När något är svårt 

hjälper mina lärare 

mig.  

Jag tycker att det är 

roligt att lära mig 

nya saker.  

Jag har lätt för att 

lära mig nya saker.   

Betygen gör att 

jag arbetar 

hårdare.  

Jag lär mig 

onödiga saker i 

skolan.  

Mina lärare förklarar 

hur jag lär mig på 

bästa sätt. 

Jag lär mig saker 

även på min fritid.  

Jag känner mig säker 

på det mesta i 

skolan.  

Betygen är det 

viktigaste för 

mig. 

Det händer att jag 

gör annat än 

arbetar på en 

lektion.  

Jag vet vad jag ska 

göra för att få det 

betyg jag vill ha. 

Jag blir intresserad 

när mina lärare 

berättar något vid 

tavlan.  

Jag förstår när mina 

lärare förklarar för 

mig.  

   Jag tycker att det är 

viktigt att lära mig 

nya saker. 

    Jag tycker att det är 

tråkigt att lära mig 

nya saker.* 

* Svaren har omkodats så att skalan blivit omvänd.  

Summavariablerna som bildats har stöd av faktoranalysen och därför grund i data men har 

inte helt styrt konstruktionen. Om t.ex. ett påstående haft hög laddning i två faktorer har 

formulering och samhörighet med övriga frågor i faktorn fått styra. Påståendet ”Jag tycker att 

det är viktigt att lära mig nya saker.” laddar i både i Hanterbarhet och Entusiasm. 

Formuleringen lära nya saker gjorde att den valdes att ingå i summavariabeln Entusiasm. Den 

variabel som har starkast internt samband är Ambition med 0,79. Faktorerna diskuteras i 

relation till KASAM i kapitel 7. När samband mellan attityder och betyg söks är används 

summavariablerna.  

6.5 Betygsvärde 

I nedanstående tabell redovisas betygen i tio ämnen. Värden på de olika betygsstegen som 

används är desamma som används för att beräkna meritvärden (5.2.2). Som tidigare beräknas 

medelvärden och standardavvikelse även om det inte är statistiskt korrekt att göra så.  

 

 

Tabell 6.6. Betygsvärde 

Ämne 0 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 Medelvärde sd 

Svenska 21  67 46 49 25 10 12,0 4,87 

Engelska* 17  56 41 59 34 10 12,7 4,70 
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Matematik 31  84 40 27 27 9 11,0 5,36 

Historia 12  85 45 45 24 7 12,1 4,10 

Geografi 17  85 47 48 15 6 11,2 4,32 

Religion 11  70 69 41 18 9 12,3 3,93 

Samhällskunskap 12 100 51 39 12 4 11,5 3,76 

Kemi** 19  95 48 40 12 3 11,1 4,24 

Biologi 15  87 50 47 18 1 11,6 4,03 

Fysik** 19  86 48 43 18 3 11,4 4,38 

*   För en elev har inte betyg i engelska erhållits.  

** En elev har en anpassad studiegång och läser inte kemi eller fysik.  

I matematik är medelvärdet lägst (11,0) och standardavvikelsen större (5,36) än i något annat 

ämne. Det innebär att eleverna över lag har sämre betyg och att spridningen mellan elever är 

större än i andra ämnen. Av eleverna har 14 procent betyget F i matematik, det vill säga de 

beräknas inte klara kunskapskraven för år nio. Nio elever har fått det högsta betyget A i 

ämnet.  

Tio elever har fått betyget F i svenska, matematik och engelska och utgör 5 procent av 

elevgruppen i denna undersökning. Gruppen elever som inte fått betyget E i något av de tre 

kärnämnena svenska, matematik, engelska är 38 stycken, 17 procent.  

6.6 Jämförelser av betygsvärde 

Detta avsnitt innehåller en redogörelse för jämförelser mellan betygsvärde å ena sidan och 

kön och skoltillhörighet å andra. Endast de ämnen där skillnader finns har tagits med. För att 

se mellan vilka skolor skillnaderna finns har en post-hoc-analys gjorts.  

6.6.1 Jämförelser mellan pojkar och flickor 

Avsnittet innehåller en översikt över de ämnen där skillnader förekommer mellan pojkar och 

flickor.  

 

 

Tabell 6.7. Signifikanta skillnader mellan kön 

Betygsvärde p-värde M för flickor M för pojkar 

Svenska  0,00 13,1 11,2 

Geografi 0,07 12,3 11,2 



 

44 

 

Religion   0,04 12,2 11,9 

 

Även om skillnaderna mellan könen i svenska är signifikant förklarar kön endast fyra procent 

av skillnaderna. I de två andra ämnena förklaras endast två procent av kön. Av tabellen 

framgår att skillnaden mellan pojkar och flickor är liten avseende deras betyg.  

6.6.2 Jämförelser mellan skolor 

Följande tabell visar skillnader mellan skolor avseende betygsvärde.  

Tabell 6.8. Jämförelser mellan skolor 

Betygsvärde p-värde M för skola 1 M för skola 2 M för skola 3 M för skola 4 

Historia 0,00       11,3       12,7       12,4       13,2 

Religion 0,07       11,5       12,1       12,5       13,8 

 

En post-hoc-analys visar att det är skillnaderna mellan skola 1 och skola 4 som ger de 

signifikanta värdena för historia och religion. P-värdena för skillnaderna mellan dessa två 

skolor är 0,06 respektive 0,01.  

6.7 Faktoranalys av betygsvärden 

En faktoranalys gjordes för att undersöka om olika dimensioner av skolämnena skulle kunna 

identifieras. Man skulle kunna tänka sig att språk skulle kunna föras samman till en faktor, so-

ämnena i en och no-ämnena i en tredje. Faktoranalysen visar emellertid att betygsvärdena i de 

olika ämnena bildar en faktor. Cronbachs alpha beräknades för samtliga betygsvärden och 

uppgick till 0,96. Detta antyder att samtliga betygsvärden prövar samma sak. En möjlig faktor 

skulle kunna benämnas Skolframgång. I fortsatta analyser summeras emellertid alla 

betygsvärden och den erhållna variabeln kallas Betygssumma. När denna variabel används i 

en variansanalys, finns inga signifikanta skillnader mellan kön eller skolor.  
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Diagram 6.1. Fördelning av Betygssumma 

Medelvärdet på Betygssumma är 118 poäng av 200 möjliga. Betyget F ger som tidigare 

nämnts poängvärdet noll vilket gör variabeln Betygssumma svår att hantera i statistiska 

analyser och olämplig till att beräkna medelvärden eftersom steget mellan betyget F och E är 

större än de andra stegen. Inte heller kan anspråk göras att den motsvarar en viss 

kunskapsmängd eftersom elever med värdet noll på betygssumma förmodligen kan en hel del. 

Betygssummans betydelse i undersökningen och dess förhållande till kunskapsmängd 

diskuteras vidare i kapitel sju.  

6.8 Samband mellan attityder och Betygssumma  

Följande tabell visar emellertid korrelationer mellan faktorerna som indikerades i 

faktoranalysen och variabeln Betygssumma.  

 

 

 

 

Tabell 6.9. Korrelationsmatris  
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 Betygssumma Begriplighet Ambition Leda Hanterbarhet Entusiasm 

Betygssumma        1  0,432**   0,142*  -0,121     0,053 0,193** 

Begriplighet     0,432**     1 0,170*  -0,087 0,401** 0,364** 

Ambition   0,142*     0,170*   1  -0,231** 0,230** 0,361** 

Leda -0,121 -0,087** -0,231**   1    -0,174* -0,389** 

Hanterbarhet   0,053  0,401** 0,230** -0,174*     1 0,422** 

Entusiasm     0,193** 0,364** -0,361**  -0,389** 0,422**   1 

* *Signifikant på 0,01 nivå 

*  Signifikant på 0,05 nivå 

 

Inom beteendevetenskapen är det vanligt att man beaktar korrelationer på 0,30 och däröver 

(Seker, 2011). Starkast samband finns mellan Betygssumma och Begriplighet. Ungefär 16 

procent av variansen i Betygssumma förklaras av Begriplighet.  

Av matrisen framgår också att de faktorer som genererats med hjälp av faktoranalysen har 

svaga samband med varandra. Till exempel förklarar Leda 16 procent av variansen i 

Entusiasm. Sambandet är negativt och det innebär att ju högre Entusiasm, desto lägre Leda 

vilket är ganska logiskt.  

Korrelationsmatris över samband mellan Betygssumma och enkätsvar för pojkar och flickor. 

Begr.=Begriplighet, Amb.=Ambition, Hant.=Hanterbarhet, Ent.=Entusiasm, p.=pojkar, 

f.=flickor  

Tabell 6.10.  

 Begr.  

p. 

Begr. 

f. 

Amb.  

p. 

Amb. 

f. 

Leda 

p. 

Leda 

f. 

Hant. 

p. 

Hant.  

f. 

Ent. 

p. 

Ent. 

f. 

Betygssumma 0,471** 0,474** 0,07 0,245* 0,16 -0,278** 0,05 0,086 0,096 0,343** 

 

Matrisen visar att Begriplighet fortfarande är den faktor som har starkast samband med 

Betygssumma. Vidare kan man se att flickors attityder har ett starkare samband med 

Betygssumma än pojkars, åtminstone när det gäller Entusiasm, Leda och Ambition.  

Något samband mellan faktorerna och Betygssumma i relation till skoltillhörighet, kan inte 

finnas och redovisas därför inte i en matris.  
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6.9 Sammanfattning av resultat 

Eleverna är tämligen överens om vikten av att få bra betyg. Medelvärdet ligger mellan 

alternativen Stämmer ofta och Stämmer helt. Pojkar instämmer i högre grad att de har lätt att 

förstå, vet hur de lär sig på bästa sätt och att det känner sig säkra i skolan än flickorna. 

Flickorna å andra sidan instämmer med påståendena att betygen stressar, att det ibland kan 

vara svårt i skolan i högre grad än pojkar. Skillnaderna mellan könen är emellertid liten. 

Skillnaderna mellan skolorna är ytterst små och förekommer endast avseende tre av enkätens 

påstående. Som mest förklaras fem procent av variansen i svaren av skoltillhörighet. Skola 1 

har lägst medelvärde på tre av påståendena, där signifikanta skillnader finns enligt Anova.  

En faktoranalys av enkätens påstående identifierade fem faktorer, nämligen  

Begriplighet 

Ambition 

Leda 

Hanterbarhet 

Entusiasm 

Dessa undersöktes internt med hjälp av Cronbachs alpha som ligger mellan 0,65 och 0,79. 

Summavariabler har bildats med de påståenden som laddades i faktorn och fått 

benämningarna ovan och kan sägas sammanfatta elevernas attityder.  

Även om signifikanta skillnader mellan könen finns när det gäller betygsvärden, förklaras 

dessa endast till fyra procent. Man kan därför säga att små skillnader kan konstateras men att 

dessa endast finns i tre ämnen, svenska, religion och geografi.  

Skoltillhörighet har inte heller stort förklaringsvärde för skillnader i betygsvärde. I historia 

och religion skiljer sig Skola 1 från de övriga genom att ha lägre medelvärde.  

En faktoranalys genomfördes rörande betygsvärden och endast en faktor utkristalliserades. 

Beräkning av Cronbachs alpha för samtliga betygsvärden gjordes och gav resultatet 0,96. Det 

visar att betygen i stort sett mäter samma sak. Därför lades alla betygsvärden ihop för att bilda 

en summavaribel som benämndes Betygssumma.  

En variansanalys mellan Betygssumma och kön eller skoltillhörighet visar inga signifikanta 

skillnader. 

Slutligen gjordes sambandsanalyser mellan Betygssumma och de fem faktorerna som bildats 

av enkätsvaren. Starkast samband fanns mellan Betygssumma och Begriplighet. Begriplighet 

förklarar sexton procent av variansen i Betygssumma. Analyserna visade även att Entusiasm 

och Leda har ett svagt negativ samband med varandra. Variablerna Ambition och Entusiasm 

har ett positivt samband med Betygssumma om än, svaga (r=0,14 resp. r=0,19). När 

sambandet undersöks i relation till kön konstateras att för gruppen flickor har fler faktorer 

samband med Betygssumma. För pojkar gäller fortfarande att Begriplighet som enda faktor 

har samband med Betygssumma. Skoltillhörighet betyder inget för sambandet mellan 

faktorerna och Betygssumma.  
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7 Diskussion 

Kapitlet inleds med en diskussion av de deskriptiva analyserna av enkäten och betygen i 

relation till tidigare forskning, avsnitt 7.1–7.2. Resultaten av faktoranalysen illustreras i 

figurer och analyseras med hjälp av teorin om KASAM, känsla av sammanhang i avsnitt 7.3–

7.4. Avslutningsvis diskuteras resultaten i relation till fortsatt forskning i avsnitt 7.5.  

7.1 Enkätsvar 

Följande avsnitt innehåller diskussion av de statistiska analyserna avseende attityder till 

lärande, undervisning och betyg i relation. Dessa kommer att diskuteras till tidigare forskning 

som redovisats i litteraturgenomgången. Särskilt intressant blir forskning om skillnader 

mellan pojkar och flickor eftersom analyserna kan konstatera att kön har betydelse för 

attityder till skola. Skoltillhörighet har i föreliggande undersökning ingen relation till 

attityder, betyg eller sambandet dem emellan.  

7.1.1 Attityder till lärande 

Många elever tycker att det är viktigt att lära sig nya saker, att de lär sig viktiga saker i skolan 

och att de även lär sig utanför skolan. Uppenbarligen är elever medvetna om att lärande är 

betydelsefullt för dem och deras utveckling samt att lärande inte enbart äger rum i skolan. 

Lärande är något som snarare äger rum inom individen och sker i alla situationer. Intressant 

nog har eleverna denna insikt vilket tyder på att de inte anser att skolan har monopol på 

lärande.  

Åldern på elever som medverkat i enkäten kan förmodligen förklara denna insikt. 

Femtonåringar har förmodligen den mognad som krävs för att se vinsterna med sitt eget 

lärande. Att ålder kan spela roll för elevers attityder bekräftas av tidigare forskning (Kirk, 

m.fl., 2012; Lewis, m.fl., 2011).  

Skillnader mellan pojkars och flickors attityder till lärande kan konstateras. Pojkar har en 

högre tilltro till sin förmåga att lära än flickor som i sin tur upplever en lägre tillfredsställelse 

med sitt lärande. Skillnader mellan pojkars och flickors attityder till lärande kan möjligen 

handla om hur könsroller konstrueras utifrån omgivningens förväntningar. För en grupp 

pojkar kan deras konstruktioner av sin maskulinitet medföra en inställning till lärande som 

gränsar till övermod (Connell, 2005). För vissa flickor kan det innebära ett stort 

ansvarstagande och att vara överdrivet ödmjuk inför sina framgångar (Skolverket, 2009).  

Emellertid kan det noteras att på flera påståenden i enkäten, särskilt de som gäller lärande, är 

attityder hos pojkar och flickor lika. Det innebär att de tycker att det är roligt att lära, de lär 

sig saker på sin fritid och att de lär sig viktiga saker i skolan. Forskning har visat att kognitiva 

skillnader mellan pojkar och flickor inte föreligger, åtminstone inte på biologiska grunder. 

(Hattie, 2009; Whitelaw, Milosevic & Daniels, 2000). Sannolikt är lärande något allmängiltigt 

som rör båda könen och som människor har en personlig relation till. Att kunna något är 

eftersträvansvärt och kan förklara pojkars och flickors uppskattning av lärande. I flera 
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aspekter tänker pojkar och flickor lika och dessa likheter skulle lika gärna kunna vara 

utgångspunkten i ett skolutvecklingsperspektiv, som skillnader.  

Variationen inom gruppen pojkar och gruppen flickor är också något att beakta. Man vet till 

exempel att variationen inom gruppen pojkar är betydande och det finns alternativ till den 

maskulinitet som tar avstånd från lärande. Denna grupp företräds ofta av medelklassens 

pojkar som ser utbildning som en framkomlig väg ut i vuxenlivet (Connell, 2005). Gruppen 

flickor består inte enbart av hårt arbetande ansvarstagande flickor utan det förekommer flickor 

med negativa attityder till lärande (Grey & Mclellan, 2006). Hur dessa kan bemötas och för 

att undvika deras skoltrötthet är nog så viktigt i diskussionen om pojkars och flickors villkor i 

skolan. 

7.1.2 Attityder till undervisning 

Lägst värde på enkätsvaren har påståendet om att skolan kan upplevas som svår. Omvänt 

betyder det att många elever anser att skolarbetet är hanterbart och att undervisningen är 

möjlig att följa. Att anpassa undervisningen så att alla elever kan utvecklas utifrån sin 

förmåga är en svår uppgift och det är glädjande att så många elever upplever att deras lärare 

hanterar den väl.  

Det skulle också kunna innebära att undervisningen, för några elever, inte är så utmanande 

som den bör vara. Önskan om att nå alla elever kan medföra att undervisningsnivån blir alltför 

låg och att högpresterande elever inte får de utmaningar som krävs för att nå de högre 

betygen. Nationella undersökningar har också visat att gruppen högpresterande elever blivit 

mindre (Skolverket, 2011a). Möjligtvis har talet om alla elevers rätt till en undervisning 

utifrån sin förmåga, påverkat lärare så att de sänkt nivån på undervisningen.  

Att organisera en undervisning som både är utmanande för några elever men inte ställer alltför 

höga krav på andra är en utmaning och lärare förväntas hantera elevgrupper med stor 

variation av förkunskaper och förmågor. När detta inte fungerar kan nivågruppering eller 

specialundervisning bli lösningen. Studier visar att specialpedagogik ofta får hantera den 

vanliga pedagogikens misslyckande (Persson, 1998), trots att tidigare forskning visat att 

specialundervisning sällan kan kompensera de svårigheter några elever har att klara av sitt 

skolarbete (Skolverket, 2009). 

Även i attityder till undervisning finns skillnader mellan pojkar och flickor. Pojkarna i 

undersökningsgruppen uppger att de gör annat än arbetar på en lektion oftare än flickorna. 

Pojkarna förstår när lärarna förklarar och känner sig säkra i skolan. Deras avspända attityd till 

arbete under lektionerna kan förklara deras sämre resultat i internationella och nationella 

undersökningar i förhållande till flickor. Jackson (2006) resonerar om att pojkars 

avståndstagande från ambitiöst skolarbete har både akademiska och sociala motiv. Att ägna 

sig åt skolarbete är ett feminint attribut, som en grupp pojkar undviker. Följden blir att 

akademiska prestationer underkastas sociala. Förluster som denna prioritering medför 

uppvägs av de sociala vinsterna.  
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7.1.3 Attityder till betyg 

Elevernas svar på enkäten visar att många instämmer i påståendet att betygen är viktiga för 

dem. Förmodligen är eleverna högst medvetna om betydelsen av att få minst betyget E i 

kärnämnena och i fem ämnen till för att kunna söka till ett nationellt program på 

gymnasieskolan. Betygens sorteringsfunktion, den som enligt (Jönsson, 2012) betygen lämpar 

sig allra sämst till, är en funktion eleverna i denna undersökning är troligen är medvetna om. 

Elevernas attityder kan även spegla synen på betyg som en markör för framgång i skolan. 

Samhällets mått på skolskicklighet är bland annat betyg och elever med låga betyg får 

bekräftat varje termin att de inte har lyckats särskilt väl i skolan. Betyg har en 

väldokumenterad negativ effekt på elevers motivation, särskilt för elever med låga betyg 

(Jönsson, 2012). Däremot har formativ bedömning visat sig vara effektiv för att både utveckla 

lärandestrategier och motivation (Korp, 2003), särskilt för mindre skolskickliga elever (Black, 

1998). Något påstående som innehåller begreppet formativ bedömning finns inte i enkäten, 

däremot påståendet om att veta vad som kan göras för att få ett önskat betyg. De elever med 

lärare som använt sig av formativ bedömning instämmer förmodligen i högre grad i detta 

påstående.  

Flickor i undersökningen upplever i högre grad än pojkar att betygen stressar dem. Tidigare 

forskning kan bekräfta att flickor upplever mer stress än pojkar, som har en mer avspänd 

inställning till betyg och prestationer i skolan (Skolverket, 2010b). Det gäller även i 

föreliggande undersökning där pojkar upplever att de vet vad de ska göra för att få önskade 

betyg samt att de är nöjda med betygen de fått i högre grad än flickor. Förmodligen är det så 

att eleverna talar om betygen både med varandra och med sina lärare och föräldrar. Denna 

medvetenhet kan säkert vara pressande för några. Det kan tyckas vara motsägelsefullt att 

samtidigt som flickor upplever sig pressade av betygen finns undersökningar som visar att 

flickor överlag har en mer positiv attityd till skolarbete än pojkar (Skolverket, 2004; 

Skolverket, 2010b). En hög ambition är å ena sidan en god grund för att lyckas med sitt 

skolarbete, en alltför hög kan å andra sidan leda till stress (MacCann, m.fl., 2011). Det kan 

vara så att flickornas stress rör betygen som mått på prestationer skiljt från undervisningen 

och lärandet som upplevs som meningsfulla.  

Att förena betygssystemet med skolans övriga uppdrag, nämligen att vara en plats för allas 

utveckling och lärande i gemenskap, blir i detta avseende svårt. Trots att skolsystemet har en 

god möjlighet att verka för lärande i gemenskap och social utveckling har det även 

uteslutande mekanismer (Assarsson, 2007). Resultaten i denna undersökning antyder att 

betygssystemet kan vara en av dem.  

7.2 Betyg 

Avsnittet innehåller en diskussion av analyserna rörande betygen i relation till tidigare 

forskning om betygssystemet och vilka implikationer det kan få på elevers villkor i skolan. 

Särskilt intressant blir skillnader mellan ämnen samt mellan pojkar och flickor som både 

tidigare forskning och denna undersöknings resultat kan konstatera. Skoltillhörighet, en faktor 
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som enligt tidigare forskning kan förklara betygssystemets problem med likvärdighet, har i 

denna undersökning inte något förklaringsvärde.  

Den deskriptiva analysen visar att matematik är ämnet där det sätts lägst betyg. I matematik 

har endast nio elever det högsta betyget jämfört med 21 elever i svenska. Ämnet matematik 

har i flera nationella utvärderingar som Skolverket gjort fått mycket uppmärksamhet, eftersom 

det är uppenbart att svenska elevers kunskaper i ämnet sjunkit under flera år (Skolverket, 

2009; 2010a; 2011a). Omfattande insatser har gjorts för att öka undervisningens kvalitet och 

höja kunskapsnivån (Skolverket, 2010a). Resultaten i denna undersökning visar att de ännu 

inte har fått önskad effekt. Det kan ha olika förklaringar. Dels har skolsystemet svårt att 

kompensera elevers svårigheter och traditionell specialundervisning är inte effektiv i ett 

kompensatoriskt perspektiv (Persson, 1998), dels kan reformer inom skol- och 

utbildningssystemet ha bristande genomslagskraft (Assarsson, 2007). Slutligen påverkas 

elevers resultat i skolan av faktorer som ligger utanför skolans möjligheter att påverka, till 

exempel socioekonomisk bakgrund (Grosin, 2004). Att ämnets didaktiska utveckling inte 

kommit längre kan belysa svårigheter att genomföra förändringar i skolsystemet.  

Jämförelsen mellan pojkar och flickor ämne för ämne visar att skillnader finns, dock endast i 

tre ämnen, nämligen svenska, geografi och religion. Även om skillnaderna är signifikanta 

förklaras en liten del, fyra procent, av dem på grund av kön. Möjligtvis skulle de små 

skillnaderna bli mer accentuerade i en större undersökningsgrupp. 

En annan förklaring till den ringa skillnaden mellan pojkars och flickors betyg skulle kunna 

röra kognitiv förmåga som har en stor betydelse för framgång i skolan. Förmåga att ta till sig 

logiska resonemang, se samband, och tolka dem är inte kopplat till kön och något som 

premieras i skolkontexten. (Hattie, 2009; Imsen, 1992) Begåvning har troligen ett starkare 

samband med betyg än vad kön har och kan förklara varför elevers betyg i olika ämnen inte 

skiljer sig åt.  

Jämförelsen mellan betygen på olika skolor visar små skillnader. De skillnader som finns är 

mellan Skola 1 och Skola 4 där elever från den förstnämnda generellt har lägre betyg i historia 

och religion, två so-ämnen. Betygen i historia och religion sätts med stor sannolikhet av 

samma lärare och resultatet kan tolkas som att lärare på skolor utvecklar ett gemensamt 

förhållningssätt till betygssättning som inte helt och hållet utgår från kunskapskraven. Det är 

tveksamt om resultatet pekar på samma problematik med likvärdighet kopplat till skolor som 

kan ses i nationella undersökningar (Skolverket, 2009). Skillnaderna är små och förekommer 

endast i två ämnen. Religion och historia är visserligen två av de ämnen där nationella prov 

införts senast och där lärarnas erfarenhet av sambedömning mindre. Som nämnts är det fullt 

möjligt att de nationella proven medför snarare en utveckling av ämneslärares 

bedömningskompetens (Korp, 2003). I de övriga två so-ämnena, samhällskunskap och 

geografi finns emellertid inga skillnader alls. Dessa ämnen undervisas troligen av samma 

lärare. Denna undersökning kan därför inte bekräfta att bristande bedömningskompetens 

skulle kunna vara orsaken till att religion och historia är ämnen där elevernas betyg skiljer sig 

mest år p.g.a. skoltillhörighet.  
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När betygsvärdenas interna samband undersöks visar de ett nästintill perfekt samband, 

nämligen ett värde på 0,96 (Cronbachs alpha). Faktoranalysen av betygsvärdena visar att 

betygen mäter samma sak, något som skulle kunna benämnas skolframgång. Om betygen är 

de mått på kunskaper i olika ämnen som systemet är tänkt att vara, är det rimligt att höga 

betyg i ett ämne inte nödvändigtvis innebär höga betyg i ett annat. Visserligen kan det vara så 

att de språkligt väl utvecklade eleverna har en fördel i många ämnen som kräver god läs- och 

skrivförmåga men språklig förmåga är inte alltid kopplad till matematisk. Goda kunskaper i 

engelska medför inte nödvändigtvis goda kunskaper i fysik. Omvänt behöver inte otillräckliga 

kunskaper i matematik medföra svårigheter i andra ämnen. En större variation av betyg i olika 

ämnen skulle kunna förväntas om lärarna hanterar betygssystemet korrekt. Skolverkets 

undersökningar av betygssättning har visat problem med likvärdighet som kan kopplas till 

vissa skolor (Skolverket, 2009).  

Sambandet mellan betyg i olika ämnen som denna undersökning visar kan förklaras med 

Halo-effekten. Den innebär som nämnts att lärare bedömer eleven utifrån tidigare goda eller 

dåliga prestationer och inte utifrån kvalitet på den aktuella prestationen (Biggs, 2003). 

Resultatet i denna undersökning kan verifiera att skolskickliga elever sannolikt har höga betyg 

i många ämnen genom att veta vilka beteenden som premieras. Andra elever, har inte samma 

framgång eftersom de inte behärskar skolkoden (Grosin, 2004). Bland dessa finns pojkar som 

har svårt att förena sin identitet med god skolkompetens och positiva attityder till skola 

(Connell, 2005), vilket denna undersöknings inte ge stöd åt eftersom små skillnader mellan 

pojkar och flickor finns avseende betyg, och endast i tre ämnen.  

7.3 Faktoranalys  

En faktoranalys av enkätsvaren gjordes och figur 7.1 sammanfattar den. Figuren läses från 

höger till vänster och tar sin utgångspunkt i attityder till lärande, undervisning och betyg. 

Elevernas svar på påståenden inom dessa områden laddades i följande faktorer, Ambition, 

Hanterbarhet, Leda, Begriplighet och Entusiasm. Förhållandet mellan områdena och faktorer 

som bildades visas med linjer dem emellan.  
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Figur 7.1. Relationer mellan attityder till lärande, undervisning och betyg samt faktorer  

Ambition är en variabel som mäter elevernas inställning till betygens betydelse. Hanterbarhet 

mäter attityder till egen förmåga att hantera skolarbetet och möjlighet att få stöd. Leda och 

Entusiasm är varandras motsatser och Leda mäter i vilken mån eleven tycker att 

undervisningen är tråkig. Entusiasm mäter vilket intresse och lust eleven har för det egna 

lärandet och i viss mån undervisningen. Begriplighet slutligen, mäter i vilken grad eleverna 

tycker att de förstår undervisningen och hur de kan hantera sitt lärande. 

En korrelationsanalys har gjorts som visar att samband finns mellan några faktorer 

sinsemellan men att de inte är starka. Eftersom faktoranalysen används för att urskilja 

variabler som mäter olika fenomen är detta förväntat och önskvärt. De påstående som laddas i 

faktorerna och faktorerna i sig är dock intressanta att diskutera av flera anledningar.  

Elevernas attityder till betyg har laddats i faktorn Ambition. Den antyder att eleverna har ett 

förhållningssätt till betygssystemet. Som nämnts tidigare är eleverna i undersökningen 

medvetna om betygens betydelse. Huruvida denna medvetenhet har ett samband med erhållna 

betyg kan vidare analyser konstatera.  

Hanterbarhet, laddas av påståenden om betyg och undervisning. Att denna faktor urskiljs i 

analysen pekar på att elevers attityder till den egna förmågan att hantera undervisningen, 

möjlighet till stöd men även förmåga att få det betyg man önskar spelar roll. Hanterbarhet 

inom KASAM innebär att de resurser som krävs för att möta krav och utmaningar finns, inte 
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enbart hos individen själv utan även i omgivningen (Antonovsky, 2009), ger stöd till denna 

tolkning.  

Påstående om undervisning är de enda som laddas i Leda, vilket innebär att undervisningen är 

central för denna faktor. En tolkning skulle kunna vara att eleverna upplever undervisningen 

som tråkig. Lärares skicklighet att undervisa har betydelse för elevernas attityder och detta 

stöds av tidigare forskning som lyfter fram lärarens förmåga att entusiasmera sina elever för 

att ge dem en positiv syn på undervisningen (Hattie, 2009; Seker, 2011). Å andra sidan, 

innebär det att om denna möjlighet inte tas tillvara, kan det medföra att elever tycker 

undervisningen blir tråkig och meningslös, något som också har stöd i tidigare forskning 

(Holfve-Sabel, 2006; Mowat, 2009). Tolkningen medför en möjlighet för pedagoger i skolan 

eftersom den innebär att de faktiskt kan påverka sina elever i negativ men också positiv 

riktning.  

Begriplighet, laddas av påståenden om lärande och undervisning som handlar om förståelse 

och tyder på att förståelse är central för eleverna. Antonovsky (2009) definierar begriplighet 

som förmågan att förstå omgivningens stimuli. För att inte uppleva livets utmaningar som 

kaotiska och förnuftsmässigt ogripbara krävs en nämligen kognitiv beredskap. Av analysen 

framgår att elevernas uppfattningar om i vilken mån, de förstår när lärarna förklarar, har lätt 

för att lära samt känner sig säkra i skolan, hänger samman och förmodligen kan spela roll för 

deras kunskapsutveckling.  

Entusiasm, variabeln som mäter grad av intresse laddas av ett påstående om undervisning och 

flera om lärande. Det innebär att den till stor del mäter personlig hållning till lärande. 

Begreppet KASAM, känsla av sammanhang, förklarar hur en personlig hållning påverkar 

individens uppfattning om livet och dess utmaningar. En av begreppets tre komponenter 

benämns meningsfullhet och är begreppets motivationskomponent. En stark känsla av 

meningsfullhet gör individen benägen att finna mening med krav och villkor i livet 

(Antonovsky, 2009). I denna undersökning motsvaras den av faktorn Entusiasm som blir ett 

mått på intresse och lust för lärande och undervisning och förmodligen även på elevers 

motivation. Imsen (1992)  beskriver motivation som central för mänskligt beteende och 

resultatet i denna undersökning pekar på att elever tycks anse Entusiasm central för lärande 

och undervisning.  

7.4 Faktorernas relation till Betygssumma 

Korrelationsanalyser gjordes dels för den totala gruppen, för pojkar och flickor samt för 

skolor för att se om faktorerna har samband med Betygssumma. Sambanden beskrivs med 

figurer i följande avsnitt.  

7.4.1 Faktorernas relation till Betygssumma i den totala gruppen 

Enligt analysen fanns samband mellan Betygssumma å ena sidan och Begriplighet, Ambition 

och Entusiasm, å andra. (figur 7.2) 
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Figur 7.2 Faktorernas relation till variabeln Betygssumma 

Starkast samband finns mellan faktorn Begriplighet och variabeln Betygssumma vilket visas 

med den svärtade, tjocka linjen. Ungefär 16 procent av variansen i Betygssumma förklaras av 

Begriplighet. Det innebär att elevernas betyg har ett samband med förståelse när lärarna 

förklarar, känsla av säkerhet i skolan samt upplevelse att det är lätt att lära sig saker.  

I vilken riktning sambandet verkar är dock ovisst. Det kan lika gärna vara så att hög 

begriplighet medför höga betyg som att höga betyg ger en känsla av att förstå och begripa vad 

skolan går ut på. Förmodligen har elever med god förståelse beteenden som ger goda resultat 

och goda resultat är återkoppling på att eleven förstått undervisningen och hur de lär sig bäst, 

d.v.s. sambandet verkar i båda riktningarna. Tolkningen bekräftas av tidigare forskning som 

beskriver sambandet mellan begriplig undervisning och resultat (Lewis, m.fl. 2011; Hattie, 

2009). Tolkningen kan även förklara varför några elever inte lyckas väl i skolan. Upplevelse 

av att inte förstå vad lärarna säger, att känna sig osäker i skolsammanhang och tycka att man 

har svårt för att lära i skolan kan påverka strategier som tillämpas i skolarbetet. Resultatet 

pekar i samma riktning som Jackson (2006) konstaterat, nämligen att elever som använder 

undvikande strategier har sämre resultat och förmodligen en lägre tillfredsställelse med sin 

skolsituation. 

Sambandet får implikationer för lärare, som sannolikt kan påverka sina elevers resultat genom 

att vara tydliga och konkreta i sin undervisning. Förmodligen är elever som förstått vad de ska 

göra i skolan och tycker sig ha lätt för att lära också den grupp elever som arbetar med sina 
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uppgifter, något som främjar deras kunskapsutveckling. Holfve-Sabel (2006) konstaterar 

också att en rak och tydlig undervisning gynnar elever, särskilt de studieovana.  

Entusiasm har också ett svagt positivt samband med Betygssumma, vilket tyder på att elevers 

lust lära har ett svagt samband med deras betyg. Utan en motivationskomponent blir varken 

begriplighet eller hanterbarhet särskilt långvariga, eftersom drivkraft saknas (Antontovsky, 

2009). Tidigare forskning kan bekräfta sambandet och beskriver att elever som upplever att 

skolan är meningsfull har en positiv inställning till lärande, undervisning och betyg och tar sig 

an sitt skolarbete med tillförsikt, vilket påverkar betygen (Hattie, 2009).  

Ambition har ett samband med Betygssumma, om än svagt. Sambandet visar att elevernas 

inställning till betygen spelar roll för vilka betyg de får och kan tolkas som att betygen har en 

motiverande faktor för elever med goda sådana. Betygssystemet kan emellertid också skapa 

negativa spiraler. I tidigare forskning har den negativa spiralen beskrivits av Jönsson (2012), 

som menar att betygens motiverande funktion är ytterst begränsad, särskilt för elever med 

låga betyg. Sannolikt kan betygssättningen vara betungande för elever oavsett de får goda 

betyg eller inte. Ska betygen fortsättningsvis ha ett värde i elevernas ögon är problemet med 

likvärdighet något som bör prioriteras, vilket Skolverkets omfattande insatser visar 

(Skolverket, 2011b). 

7.4.2 Faktorernas samband med Betygssumma i relation till kön 

Analysen visar att flickors attityder har ett något starkare och mer nyanserat samband med 

Betygssumma än pojkars. (tabell 6.10). Figuren nedan visar vilka faktorer som för flickorna 

och pojkarna har samband med Betygssumma.  
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Figur 7.3. Köns betydelse för samband mellan faktorer och Betygssumma. 

En förklaring till att fler faktorer har samband med Betygssumma för flickornas del skulle 

kunna vara att flickorna är mer beroende av sin inställning till skolarbete för att få goda 

resultat. En positiv inställning till skolarbete kan förmodligen härröra från en känsla av 

meningsfullhet en komponent i KASAM. Tidigare har meningsfullhet nämnts som begreppets 

motivationskomponent och denna komponent betraktas som den känslomässiga komponenten 

(Antonovsky, 2009). Följaktligen kan ett högt värde på variabeln Entusiasm eller ett lågt på 

variabeln Leda bidra till goda resultat, åtminstone för flickor, något som stöds av tidigare 

forskning där betydelsen av det lustfyllda lärandet konstaterats (Seker, 2011). 

När det gäller gruppen pojkar har endast Begriplighet samband med Betygssumma. I denna 

undersökning är pojkarnas betyg inte är lika beroende av attityder som flickorna. Flickor 

skulle i så fall vara mer beroende av sin inställning för en gynnsam kunskapsutveckling än 

pojkar. Flickornas attityder, men inte pojkarnas, gör avtryck i deras betyg vilket pekar i 

samma riktning som Skolverkets undersökningar (Skolverket, 2009; Skolverket 2011a), 

nämligen att flickor gynnas i betygssättningsförfarande. Resultatet i denna undersökning kan 

däremot inte bekräfta att pojkar missgynnas på grund av sina attityder, något som Skolverkets 

undersökningar visat (Skolverket, 2009). 

7.5 Avslutning 

Resultatet av undersökningen visar att attityder har samband med betyg. För att återknyta till 

Antonovsky: Elevernas attityder till lärande, undervisning och betyg hänger samman. Detta 

innebär att eleverna upplever att deras eget lärande, den undervisning de får och betyg har 

sammanhang. Betygen, som eleverna sedan faktiskt får, kan ses som en bekräftelse på att de 

upplevt sammanhanget — de upplever en känsla av sammanhang.  
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Entusiasm 
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Leda 

Ambition 



 

58 

 

Undervisningens begriplighet har betydelse för elevernas resultat. Förmågan erbjuda en tydlig 

och strukturerad undervisning skulle alltså kunna utgöra kärnan av lärarkompetensen och 

något som skolledare och politiker bör uppmärksammas på. Betydelsen av lärarnas 

skicklighet och undervisningens kvalitet har under de senaste åren fokuserats i forskning om 

elevers resultat (Hattie, 2009).  

Uppdraget att entusiasmera elever som är tvungna att vara i en verksamhet, som inte getts 

legitimitet av delar av samhället och som i media ofta framställs i en dålig dager, kan vara 

svårt. Attityder, precis som känsla av sammanhang påverkas av hur värdesatt verksamheten är 

av det omgivande samhället. Arbetet får inte samma mening i verksamheter som har låg 

status. I verksamheter som är kulturellt värdesatta betyder engagemanget mer än specifika 

arbetsförhållanden, åtminstone under begränsade perioder. Ett högt skattat arbete kan alltså ge 

energi att stå ut med mindre trevliga detaljer. Känsla av sammanhang har sitt ursprung i en 

upplevelse av delaktighet i en socialt värdesatt verksamhet (Antonovsky, 2009).  

Ansvaret för att barn och ungdomar utvecklar positiva attityder till skola och utbildning kan 

emellertid inte enbart läggas på lärare, eftersom attityder utvecklas socialt i ett större 

sammanhang. Ett önskvärt uppdrag för politiker och beslutsfattare skulle kunna vara att ta 

ansvar för att skolan blir en uppskattad verksamhet så att elever utvecklar positiva attityder till 

den.  

Avståndet mellan politikers visioner och den pedagogiska vardagen kan ibland vara stort. 

Skolan har både uttalade och outtalade krav att lösa samhälleliga problem och förändringars 

bristande genomslagskraft kan bero på att de politiska visionerna inte är trovärdiga 

(Assarsson, 2007). Ett politiskt initiativ har varit att införa betyg i lägre ålder, redan i år sex. 

Det innebär att elever tidigare får erfarenhet av att bli betygsatta och att fler lärare sätter 

betyg. I ett (special)pedagogiskt perspektiv är detta oroande eftersom betygens funktion som 

motivationsskapare begränsas till elevgruppen med goda betyg (Jönsson, 2012). Att berättiga 

betygssystemet genom att påstå att det har en motiverande funktion blir tämligen svårt, alla 

blir nämligen inte motiverade. Lika svårt är det att med säkerhet säga att betygssystemet ger 

tydlig information om elevers kunskapsutveckling i skolans ämnen. Resultaten i denna 

undersökning visar nämligen att betygen i olika ämnen mäter samma sak, något som skulle 

kunna kallas skolskicklighet. Att undersöka hur skolskicklighet kan te sig, vilka som har den 

och hur den kan tillägnas vore intressant i en kommande forskningsuppgift. Frågan om 

skolans möjlighet att kompensera mindre skolskickliga elever kan då möjligtvis belysas.  

Skillnader mellan pojkar och flickor kan konstateras i denna undersökning. Eftersom genus, 

det vill säga könsroller i ett socialt och kulturellt perspektiv, skapas i ett visst sammanhang, 

vid en viss tid på ett strukturellt plan, kan inte skillnader raderas ut genom förändringar av 

språkbruk eller undervisningssätt. Attityder utvecklas inte enbart i skolan utan även i familjen 

och i det omgivande samhället. Därför blir det inte bara lärares och skolledares ansvar att 

verka för mindre begränsande könsnormer för såväl pojkar som flickor utan även föräldrars 

och politikers. 

En kommande forskningsuppgift är att samla data genom intervjuer för att göra djupare 

analyser av pojkars och flickors attityder till skolan för att undersöka vilka processer som gör 
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att de skiljer sig åt samt vilken roll attityderna spelar för erhållna betyg. En annan 

forskningsuppgift är att undersöka hur lärare sätter betyg. En tredje fråga som också skulle 

kunna bli intressant att belysa är på vilka grunder politiker fattar beslut som rör skola och 

utbildning. Den sistnämnda är dock inte enbart en pedagogisk fråga utan den kräver ett 

flervetenskapligt närmande.  
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Bilagor 
Bilaga A Enkät 
 
Jag heter:        

Jag går i klass _____ på ________________________skolan             Enkät nr __ __ __ __ 

Hur tycker du att det är att gå i skolan? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Läs nedanstående påstående och sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst.  

Jag tycker det är roligt att lära mig nya saker.        

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

När jag får en uppgift av mina lärare blir jag uttråkad.   

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Jag lär mig saker även på min fritid. 

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

 

När något är svårt hjälper mina lärare mig.         
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Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Jag blir intresserad när mina lärare berättar något vid tavlan.      

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Jag lär mig viktiga saker i skolan.      

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Jag tycker att det är svårt att lära mig saker i skolan.    

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Jag vet hur jag lär mig på bästa sätt.               

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

 

 

Mina lärare förklarar hur jag lär mig på bästa sätt.      

Stämmer helt   __  
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Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Jag vet vad jag ska göra för att få det betyg jag vill ha.            

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Jag tycker det är viktigt att lära mig nya saker.           

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Det känns viktigt för mig att få bra betyg.      

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Jag lär mig onödiga saker i skolan.               

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

 

 

Jag känner mig säker på det mesta i skolan.       

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  
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Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Jag arbetar oftast under hela lektionen.           

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Jag förstår när mina lärare förklarar något för mig. 

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Betygen gör att jag arbetar hårdare.      

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Betygen gör att jag känner mig stressad.       

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

 

 

Jag tycker att det är tråkigt att lära mig nya saker.  

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  



 

67 

 

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Betygen är det viktigaste för mig.       

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Det händer att jag gör annat än arbetar på en lektion.       

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Jag har lätt för att lära mig nya saker. 

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

Jag är nöjd med mina betyg. 

 

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 

Stämmer inte alls __ 

 

 

 

Mina betyg visar vad jag kan. 

Stämmer helt   __  

Stämmer ofta       __  

Stämmer ibland   __ 
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Stämmer inte alls __ 

 

Tack för din medverkan! 

Maria Pajkin  
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Bilaga B Faktoranalys 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

1 Jag tycker det är roligt att 

lära mig nya saker. 
    ,661  

2 När jag får en uppgift av 

mina lärare blir jag uttråkad. 
  ,718    

3 Jag lär mig saker även på 

min fritid 
    ,606 -,322 

4 När något är svårt hjälper 

mina lärare mig. 
   ,710   

5 Jag blir intresserad när 

mina lärare berättar något 

vid tavlan. 

    ,546  

6 Jag lär mig viktiga saker i 

skolan 
  -,443 ,543   

8 Jag vet hur jag lär mig på 

bästa sätt. 
,380   ,324 ,373  

9 Mina lärare förklarar hur 

jag lär mig på bästa sätt. 
   ,690   

10 Jag vet vad jag ska göra 

för att få det betyg jag vill 

ha. 

   ,631  ,339 

11 Jag tycker att det är 

viktigt att lära mig nya 

saker. 

 ,306  ,461 ,457  

12 Det känns viktigt för mig 

att få bra betyg. 
 ,811     

13 Jag lär mig onödiga 

saker i skolan. 
  ,772    

14 Jag känner mig säker på 

det mesta i skolan. 
,668      

15 Jag arbetar oftast under 

hela lektionen. 
 ,361    ,309 
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16 Jag förstår när mina 

lärare förklarar något för 

mig. 

,602   ,435   

17 Betygen gör att jag 

arbetar hårdare. 
 ,739     

18 Betygen gör att jag 

känner mig stressad. 
 ,436    -,467 

20 Betygen är det viktigaste 

för mig. 
 ,811     

21 Det händer att jag gör 

annat än arbetar på en 

lektion 

  ,692    

22 Jag har lätt för att lära 

mig nya saker. 
,763      

23 Jag är nöjd med mina 

betyg. 
,405     ,700 

24 Mina betyg visar vad jag 

kan 
 ,314    ,611 

Rec19   -,469  ,558  

Rec7 ,817      

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 9 iterations. 

 


