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Sedan 1990-talet har elevers 
och skolors resultat blivit en 
allt viktigare fråga i Sverige och 
andra länder. Skolprestationer 
har blivit en angelägen fråga 

världen över. 
I min avhandling Jag vill ha bra betyg. 

En etnologisk studie om höga skolresultat 
och högstadieelevers praktiker (2021) un-
dersöks hur elevers föreställningar, prak-
tiker och villkor samverkar och möjliggör 
höga skolresultat. 

Frågeställningarna är: 
1) Vilka föreställningar och ideal har 

eleverna om skolan och höga resultat?
 2) Vilka praktiker är kännetecknande 

för dem? 
3) Vilka villkor och resurser – relaterade 

till klass, genus och andra faktorer, är be-
tydelsefulla? 

Undersökningen genomfördes mel-
lan åren 2000 och 2020, en tidsperiod då 
den svenska skolan präglades av genom-
gripande förändringar. Den har genom 
en rad utbildningspolitiska beslut från 
1980-talet fram till våra dagar genomgått 
ett systemskifte.

AVHANDLINGENS MATERIAL ÄR insamlat 
med etnografiska metoder som observa-
tioner, semistrukturerade intervjuer och 
samtal. Empirin är i huvudsak insamlad 
under perioden 2000–2010 i tre klasser 
på två högstadieskolor med högre merit-
värden än genomsnittet på kommunal 
och nationell nivå. Utöver fältarbetet 
i de tre klasserna genomfördes under 
2010-talet empiriska nedslag och uppföl-
jande och kompletterande intervjuer och 
samtal med elever, tidigare elever och 
föräldrar.

Avhandlingen kan liknas vid ett pus-
sel där varje kapitel utgör en nödvändig 

strävansvärt i sig. En annan föreställning 
var att höga betyg kvalificerade till önsk-
värd gymnasieutbildning. 

Betygsregimen med dess examina-
tionslogik dominerade elevernas skol-
vardag. Den innehöll en mängd skriftliga 
och muntliga prestationssituationer och 
praktiker som lärare bedömde och betyg-
satte. Elevernas skolvardag känneteckna-
des av att ständigt prestera, bedömas och 
betygsättas.

Vilka strategier använde då eleverna i 
skolan för att uppnå höga resultat? Vilka 
likheter och skillnader fanns det mellan 
eleverna? 

Fyra huvudtyper kunde urskiljas: kvan-
titativa strategier, lärarinitierade presta-
tionsstrategier, studiestrategier, samt 
konkretiseringsstrategin. 

En grundläggande skillnad var att 
eleverna med höga betyg hade en sam-
mansatt uppsättning av strategier och 
föreställningar länkade till skolarbetet i 
skolan. Studieengagemang, ansträngning 
och självdisciplinering var viktiga ideal 
och strategier för de flesta eleverna. De 
skulle ständigt ”visa” sina prestationer 
individuellt i en mängd formella och in-
formella undervisningssituationer, från 
mångfalden av examinationsformer till 
samtal mellan elev och lärare. 

FÖR ELEVERNA BLEV effekten ett instru-
mentellt förhållningssätt till skolarbetet 
och kunskaperna – det handlade om att 
”visa upp” sina prestationer och mindre 
om att lära sig kunskaper och färdigheter.

De två första huvudtyperna av strate-
gier, kvantitativa respektive lärarinitie-
rade prestationsstrategier, var betydelse-
fulla för så gott som alla elever. 

Däremot var eleverna med höga betyg 
ensamma om att använda delar av den 
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pusselbit för att förstå och förklara gåtan: 
Hur går det till när elever uppnår höga 
resultat?

En första pusselbit handlar om de 
grundläggande frågorna: Vilken betydel-
se hade skolan och betygen för eleverna? 
Hur såg deras skolvardag ut? 

Helhetsbilden var att för de flesta 
eleverna, oavsett prestationsnivåer och 
studieengagemang, dominerades skol-
gången av betyg och examinationer. 
Under årskurs 8 och 9 höjde skolan sina 
prestationskrav, bland annat genom den 
ökande omfattningen av examinationer. 

Den dominerande skoldiskursen som 
eleverna artikulerade kännetecknades av 
en prestationsinriktad betygsregim och 
examinationslogik. Den senare inrymde 
flera element: prestation, bedömning, 
tävling via betyg, som allt cirklade kring. 

BETYGSREGIMEN UNDERSTÖDDES AV flera fö-
reställningar. En handlade om att betrak-
ta höga betyg som självändamål. Höga 
betygsgrader, VG/C eller helst MVG/A, 
och ett högt meritvärde var något efter-
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tredje huvudtypen, studiestrategier, och 
den fjärde, konkretiseringsstrategin. 

Framträdande var deras förmåga att 
visualisera och verbalisera sina strategier, 
deras reflexiva och processuella förhåll-
ningssätt och att de gav sina språkliga 
färdigheter och prestationer en betydel-
sefull roll. Särskilt exklusiva element var 
deras sammansatta studiemetodiker och 
deras strategiska förhållningssätt och för-
måga att reflektera över prestationsideal 
och konkretisera dem till studiestrategier. 
De kunde spänna över inlärningsknep 
till komplexa arbetsmetodiker för större 
skriftliga uppgifter, som fick allt större 
betydelse som examinationsform under 
högstadiet. 

DET FANNS EN elevgrupp i studien som det 
finns anledning att undersöka närmare, 
nämligen det resursstarka killgänget i 
klass 8A på den fristående Latinskolan. 

Flertalet av pojkarna, sju av nio, un-

derpresterade på olika sätt under många 
lektioner. Alla kom från ekonomiskt och 
utbildningsmässigt resursstarka hem. 20 
år efter grundskolan hade nästan alla en 
akademisk utbildning och yrkeskarriär 
med hög status.

Pojkarna hade flera av de föreställ-
ningar och strategier som de andra elev-
erna med höga betyg hade. Men de hade 
även andra som de var ensamma om. 
Pojkarna var den grupp som starkast 
uttryckte stöd för idealen att sträva efter 
höga betyg, att uppvisa individuella 
prestationer, att examinationerna var 
självklara och viktiga, att det krävdes 
en självdisciplinering samt att tävling, 
konkurrens och elevens eget ansvar var 
grundläggande premisser. 

Dessutom hade de en stark föreställ-
ning som de var ensamma om, nämligen 
om kunskapers och allmänbildningens 
betydelsefulla roll i deras vardagsliv och 
för deras framtid.

KILLGÄNGET UTMÄRKTES AV sin starka so-
ciala gemenskap och av medlemmarnas 
stora tillgångar av skolrelevanta kapital-
typer, och var en betydelsefull resurs i 
deras skolvardag. 

Ett exklusivt kännetecken för killgäng-
et var att de använde sig av logiken om 
reciprocitet, som innebar att alla bidrog 
med att förmedla och skapa heta kunska-
per om strategier och framtiden. Deras 
klasspositioner innebar sammantaget att 
de var de mest resursstarka eleverna på 
individ- och gruppnivå.

Skolarbetet på lektionerna var viktigt 
för de flesta som eftersträvade högre re-
sultat. Helhetsbilden utifrån observatio-
nerna och samtalen visade dock att hem-
arbetet var än viktigare för dem. 

Lärarna organiserade undervisningen 
så att skolarbete i form av läxor, hemprov, 
skriftliga och muntliga prov och andra 
examinationsformer som individuella 
uppgifter, grupparbete, redovisningar ›

Hemarbete gynnade elever från resursstarka hem. Och föräldrarna kommunicerade engagemang, förväntningar och aspirationer för sina barn, 
visar Göran Nygrens avhandling. FOTO: ISTOCKPHOTO
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och skriftliga uppgifter behövde göras 
eller förberedas utanför lektionstid. I 
praktiken innebar det hemarbete. 

De flesta, men inte alla, ansåg att hem-
met var en bättre studie- och arbetsplats 
än skolan, särskilt i samband med in-
dividuella skriftliga uppgifter. Flera av 
eleverna med höga meritvärden använde 
en omfattande arsenal av kvantitativa 
och kvalitativa strategier i hemmet. De 
lade ner mycket tid och ansträngning på 
hemarbete, vilket var avgörande för att få 
höga skolresultat.

EN ANNAN OCH central pusselbit och fråga 
är: Vilka prestationsrelevanta resurser 
hade eleverna genom hemmet och för-
äldrarna? 

Föräldrastödet varierade – vissa elevers 
föräldrar hade begränsade resurser för 
att kunna hjälpa, medan de flesta med 
höga meritvärden fick ett omfattande och 
avancerat föräldrastöd i en mängd olika 
skolarbetssituationer. Hemarbetet gyn-
nade elever från resursstarka hem.

Listan över olika föräldrastödsaktivite-
ter är lång och sammansatt. Flertalet av 
föräldrarna hade heta ämneskunskaper 
och ofta också pedagogiska kunskaper 
genom sina akademiska banor.

Föräldrarna kommunicerade engage-
mang, förväntningar och aspirationer för 
sina barns skolgång. Genom vardagliga 
och nästan rituella samtal och handling-
ar, kommunicerade föräldrarna idealpo-
sitionen: den studieengagerade och moti-
verade eleven med höga meritvärden. 

Helhetsbilden är att det omfattande 
hemarbetet, i kombination med de re-
sursstarka föräldrarnas stora och sam-
mansatta engagemang i sina barns skol-
gång, fick effekten att nästan alla elever 
med höga betyg hade exceptionellt gynn-
samma villkor i jämförelse med andra 
elever som hade begränsat utbildnings-
kapital i sina familjer.

DEN SISTA PUSSELBITEN är: Vilken betydel-
se hade framtiden för eleverna? 

I elevernas skolvardag var framtiden 
frånvarande. Framtiden föreföll vara en 
individuell och privat angelägenhet, trots 
att elevernas förhållningssätt till den till 
stor del berodde på tillgången till olika 

former av resurser och sociala samman-
hang. 

Nästan alla av eleverna med höga betyg 
hade föräldrar som kunde mobilisera be-
tydande informationskapital om akade-
miska utbildnings- och yrkesvägar. Kun-
skaper om framtiden och framtidsplaner 
kännetecknades av social reproduktion 
– elevernas utbildnings- och yrkesplaner 
utgick i regel från familjens och släktens 
erfarenheter. 

De resursstarkas föräldrastöd hade en 
dubbel effekt, dels som ett omfattande 
stöd i deras skolprestationer, dels som ett 
avgörande stöd för deras framtidsorien-
tering och därmed motivation för skola 
och utbildning.

Hur ser då helhetsbilden ut? Hur kan 
man förstå och förklara elevers höga re-
sultat på skolor med högre meritvärden? 

Ett första konstaterande är att höga 
skolresultat behöver kontextualiseras 
och problematiseras. Elever och olika 
utbildningsaktörer producerar och repro-
ducerar en norm och förklaringsmodell 
om elever med höga skolresultat som 
bygger på föreställningen om individens 
inneboende biologiska och moraliska 
egenskaper. 

De tillskriver elevers kognitiva förut-
sättningar och studieengagerade förhåll-
ningssätt en avgörande betydelse, men 
uppmärksammar inte hur sociala, ekono-

miska och utbildningsrelaterade resurser 
och villkor inverkar på skolgången.

Flera av elevernas föreställningar och 
praktiker ingick i en nyliberal diskurs, 
såsom ansvar, självständighet, prestatio-
ner genom uppvisning, konkurrens och 
tävling. 

FÖR ELEVERNA BLEV det primära med skol-
gången att ständigt prestera och visa upp 
kunskaper och färdigheter – framför att 
den skulle väcka och odla deras nyfiken-
het och intresse.

Betygsregimen som formade elevernas 
skolgång var inte bara en del av en nyli-
beral diskurs. Betyg har varit en central 
komponent inom den moderna väster-
ländska skolan sedan 1800-talet. Bety-
gen har fortfarande en stark koppling till 
utbildningssystemet som det viktigaste 
kvalificerings- och sorteringsinstrumen-
tet enligt en meritokratisk princip. 

Det har dock länge riktats kritik mot 
den meritokratiska diskursen, att en per-
sons förvärvande av meriter sker genom 
neutrala och rättvisa villkor i utbildnings-
institutioner.

Enligt pedagogen Dennis Beach har 
resursstarka och privilegierade grupper 
alltid använt skol- och utbildningssyste-
met för sina livsbanor. Institutionerna har 
i sin tur gynnat dessa grupper och miss-
gynnat andra. Skolan som institution är 
en viktig plats där sortering och struktu-
rella orättvisor sker och skapas.

MIN ETNOGRAFISKA STUDIE om hur elever 
får höga betyg och meritvärden bekräf-
tar den bilden. Skolans elevideal, kun-
skapsnorm och organisering av skolarbe-
tet fick effekten att de privilegierade övre 
medel- och medelklasseleverna hade en 
fördel som var nästintill ointaglig för de 
övriga eleverna.

En central målgrupp för min avhand-
ling Jag vill ha bra betyg … är politiker på 
nationell nivå. De har det yttersta ansva-
ret för skolsystemet, och därmed makten 
att förändra den till att bli mer rättvis och 
likvärdig. Min förhoppning är att alla som 
är intresserade av skolfrågor, inte minst 
skolledare, lärare, föräldrar och ungdo-
mar, kan hitta något i avhandlingen som 
de tycker är viktigt och användbart.«
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