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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka högstadieelevers uppfattning om sina egna 

studieresultat, samt vilka faktorer som påverkar de egna studieresultaten. Detta gjordes genom 

en enkätundersökning som gick ut till elever i tre olika svenska städer. Enkätsvaren 

sammanställdes sedan för en kvantitativ analys med huvudfokus på elevernas egen 

uppfattning av sina studieresultat. Dessutom gjordes en fallstudie där fem elevers enkätsvar 

studerades närmre, och där deras uppfattning av sina egna studieresultat kopplades ihop med 

deras psykosociala situation i en kvalitativ analys. 

 Bakgrunden till denna studie var att tidigare forskning har visat att elevernas 

uppfattning om sina egna studieresultat har en inverkan på resultaten i skolan och att dessa 

resultat i olika utsträckning påverkas av elevernas psykosociala hälsa och socioekonomiska 

bakgrund. Välmående och självskattning är två faktorer för studieresultat som lyfts fram i 

tidigare forskning och som även undersökts i denna uppsats. 

 Resultaten av enkätundersökningen var att de tillfrågade eleverna hade en god 

uppfattning om sina egna studieresultat och i viss utsträckning även sin potential att nå högre 

resultat. Det blev också tydligt att den klassiska genomgången, när läraren pratar och eleverna 

får lyssna och anteckna, fortfarande är populär bland högstadieelever och det är då de lär sig 

som mest. I fallstudien framgick också att elevens egen uppfattning om kraven som ställs på 

honom/henne i skolan lika mycket återspeglar kraven som eleven ställer på sig själv. 

Dessutom framgick att elevernas behov i klassrummet eventuellt kan kopplas till hans/hennes 

socioekonomiska bakgrund och att trygghet och förtroende kan spela stor roll i 

skolprestationerna. 
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Inledning 

Den här uppsatsen fokuserar på elevers egen uppfattning om sina skolprestationer samt vad 

som kan påverka deras prestationer i olika riktning.  

 Skolverket publicerade 2009 en rapport med titeln Vad påverkar resultaten i svensk 

grundskola? med anledning av att resultaten i svensk grundskola har sjunkit sedan början av 

1990-talet.1 Sedan dess har det publicerats forskning och rapporter om vad som påverkar 

elevernas resultat i skolan och en del av den forskningen kommer att lyftas i den här 

uppsatsen. I skolverkets rapport redogörs det för olika faktorer som påverkar skolresultaten i 

stor utsträckning med utgångspunkt i de förändringar som skett i skolvärlden de senaste 20 

åren. De redogör för reformerna, skolans inre arbete, resursfördelning samt elevens egen 

inverkan. Det framgår att det finns ett behov av att utreda vad de sjunkande resultaten beror 

på. I sammanhanget blir det också intressant att utreda i vilken mån eleverna själva är 

medvetna om sina skolprestationer och i viss mån vad som påverkar dessa. 

 Den här uppsatsen bygger på en enkätundersökning. Denna hade inte kunnat bli till utan 

de tre samarbetsvilliga lärare som jag kontaktade i tre olika städer i Sverige som var villiga att 

genomföra enkäten i sina klasser. Stort tack till dem för deras insats. 

 

 

 

 

                                                
1 Skolverket: Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Stockholm, 2009a, s. 8. 
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Bakgrund 

Lgr 11 innehåller ett helt avsnitt som handlar om elevens eget ansvar och inflytande.2 För att 

eleven ska kunna ta ansvar och ha ett inflytande över hur utbildningen utformas så behöver 

det finnas en medvetenhet om den egna inlärningen och de egna skolprestationerna. Därför 

blir elevens egen uppfattning om sina skolprestationer intressanta och relevanta för att de 

sedan ska kunna ta ansvaret att hjälpa till att utforma en utbildning som främjar deras egna 

prestationer. 

 Håkansson (2011) lyfter många olika påverkansfaktorer som har en inverkan på elevers 

prestationer men ger mest utrymme åt undervisningen i sin studie. Samtidigt lyfter Gustafsson 

m.fl. framförallt elevens eget välmående och psykiska hälsa i relation till hans/hennes 

skolprestationer. I ett klassrum med 25 elever har alla varsin bakgrund, varsin självbild och 

varsitt förhållande till undervisningen som formar just deras skolprestationer.3 Under de 

senaste 20 åren har dessutom skillnaden mellan barnens bakgrund vuxit då det till exempel är 

många fler barn med annan etnicitet som går i svensk skola.4 Något annat som har hänt de 

senaste 20 åren är att skolan har gått från att vara statlig till att bli kommunal, vilket det togs 

beslut om 1991.5 I och med kommunaliseringen ökade uppdelningen i skolorna i samma takt 

som segregeringen i samhället, hävdar Böhlmark och Holmlund (2011).6 Detta leder också till 

att man måste ta hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund7 och vilken inverkan den får 

på deras skolgång. 

 Resultaten i svensk grundskola har sjunkit sedan mitten av 90-talet.8 Det kan bero på 

många olika saker, en hel del har hänt sedan mitten av 90-talet. Kanske har det med 

kommunaliseringen att göra,9 kanske hänger det samman med den ökade segregeringen10 eller 

det faktum att unga idag generellt mår sämre än förr.11 Vad det än är som påverkar resultaten 

                                                
2 LGR 11, s. 15. 
3 Håkansson, Jan: Synligt lärande – presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat, 
Sveriges kommuner och landsting, Stockholm 2011, s. 19, 40; Gustafsson, J.-E., Allodi M. Westling, Alin 
Åkerman, B. Eriksson, C., Eriksson, L., Fischbein, S., Granlund, M., Gustafsson, P. Ljungdahl, S., Ogden, T., 
Persson, R.S.: School, learning and mental health: a systematic review. Stockholm: The Royal Swedish 
Academy of Sciences, The Health Committee (Kungliga Vetenskapsakademien):  Stockholm, s.7. 
4 Böhlmark, A., Holmlund, H.: 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten?, SNS, 
Stockholm 2011, s. 1. 
5 Ibid., s. 2. 
6 Ibid., s. 13. 
7 Håkansson, J: Synligt lärande – presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat, Sveriges 
kommuner och landsting, Stockholm (2011), s. 19. 
8 Skolverket (2009), s. 8. 
9 Böhlmark, A., Holmlund, H. (2011), s. 12. 
10 Skolverket (2009), s. 15. 
11 Skolverket (2011a), s. 21. 
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är det relevant att undersöka orsakerna eftersom skolprestationer och utbildningskvalité 

påverkar hela vårt samhälle på lite längre sikt.  

 Gustafsson m.fl. lyfter elevernas välmående som något som har en direkt inverkan på 

elevernas skolprestation. De menar att elever som presterar dåligt i skolan kan må sämre och 

elever som mår sämre kan prestera sämre i skolan.12 Välmående är ett vitt begrepp och 

påverkas av många olika faktorer. Gustafsson m.fl. skriver så här: 

 

Child and adolescent mental health is defined as the capacity to achieve and maintain 

optimal psychological functioning and well being. This capacity is directly related to the 

competence achieved in psychological and social functioning. Child and adolescent 

mental health includes a sense of identity and self-worth; sound social relationships; the 

ability to be productive and to learn; and the ability to use developmental challenges and 

cultural resources to maximize growth.13 

 

Många av de olika områden som nämns i citatet ovan ska rymmas i skolan. Genom sin 

skolgång ska eleven utveckla sin sociala förmåga, inse sitt och andras värde, utveckla sin 

förmåga att vara produktiv och att lära sig saker. Det Gustafsson m.fl. skriver om omnämns 

alltså också i LGR 11. 

 Oberoende av elevernas socioekonomiska status, deras självbild eller hur bra de mår så 

spelar dessutom undervisningen, och inte minst elevens uppfattning av undervisningen, en 

stor roll för skolprestationerna.14  Undervisningen kan utformas på flera olika sätt och 

påverkas av flera olika faktorer men frågan om hur man ska anpassa undervisningen så att den 

gagnar alla elever är inte ny; det har länge talats om begrepp som till exempel 

individualisering. Det är dock oklart hur en individualiserad undervisning ska bedrivas på 

bästa sätt.15 Vinterek (2006) förespråkar individualiseringen men menar att det inte är så lätt 

att praktisera den. Hon förtydligar att det finns ett behov av individualisering för att främja 

elevernas inlärning men säger samtidigt att det är oklart hur man ska individualisera på bästa 

sätt. 

                                                
12 Gustafsson m.fl. (2010), s.5. 
13 Ibid, s. 13. 
14 Vinterek, Monika: Individualisering i ett skolsammanhang, Forskning i fokus nr. 31, Myndigheten för 
skolutveckling, Stockholm 2006, s.11,81. 
15 Ibid, s.143. 
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Litteraturöversikt  

Tidigare forskning 

Den socioekonomiska statusens inverkan på skolprestationerna 

Utbildningsforskaren John Hattie publicerade i början av 2009 sin studie Visible learning som 

är en mycket omfattande metastudie från Nya Zeeland baserad på mer än 50 000 studier som i 

sin tur har involverat mer än 80 miljoner elever. Studien har alltså ett elevperspektiv. Jan 

Håkansson skrev 2011 en sammanfattning av denna studie på svenska, Synligt lärande.16 

Studien fokuserar på faktorer som påverkar elevers skolprestationer. Antalet faktorer som 

analyseras är 138 sammanlagt, men de är indelade i huvudkategorierna: eleven, hemmet, 

skolan, läraren, läroplanen/ utvecklingsprogram och undervisningen. Syftet med studien är att 

synliggöra undervisnings- och lärandeprocesser snarare än att rangordna ett antal 

evidensbaserade faktorer. Hattie menar att en ”öppen kommunikation och ömsesidighet 

mellan lärare och elever om kunskapsinnehållet, undervisningen och det lärande som sker 

eller inte sker” är viktigt för att få fram goda skolprestationer. 17 Det tydligaste resultatet i 

Hatties studie är att lärarens sätt att bedriva undervisning är den faktor som får störst inverkan 

på elevens skolprestationer.18 En annan faktor som får en stor effekt enligt Hatties studie är 

den socioekonomiska statusen. Begreppet socioekonomisk status kan ses som ”ett 

sammanfattande mått på individers och familjers relativa position i en social hierarki. Detta 

refererar i första hand till föräldrars inkomst, utbildning och sysselsättning”.19 

 Björklund, Lindahl och Sund publicerade en artikel i Swedish Economic Policy Review 

2003 som hette Family background and school performance during a turbulent era of school 

reforms. De har utfört en studie med fokus på 90-talet i Sverige och reformerna som 

genomfördes samt vilka konsekvenser det fick för familjebakgrundens inverkan på elevernas 

skolprestationer. De använder sig av genomsnittsbetyget hos elever i 16-årsåldern för att se på 

skolprestationerna och analyserar familjebakgrunden från två vinklar. Dels tittar de på 

sambandet mellan betygen hos syskon födda med max tre års mellanrum för att fånga familje- 

och samhällsfaktorer. Den andra vinkeln är att de tittar på sambandet mellan elevernas 

                                                
16 Håkansson, J: Synligt lärande – presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat, Sveriges 
kommuner och landsting, Stockholm (2011), s. 9. 
17 Ibid, s. 9. 
18 Ibid, s. 8-12. 
19 Ibid, s. 19. 
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skolprestationer och föräldrarnas inkomster. Till slut landar de i att dessa båda förhållanden 

förblev relativt stabila under reformerna på 90-talet.20 De använder en syskonkorrelation för 

att bättre kunna underbygga att familjebakgrunden har en inverkan på skolprestationer 

eftersom de återkommande kunde se att syskon ofta fick liknande resultat i skolan. Detta 

beror inte bara på att de har vuxit upp i samma familj utan för att de har vuxit upp i samma 

område och rörde sig i samma kompisgrupper och hamnade på den skola som fanns 

tillgänglig på området.21 Det ska tilläggas, för att förtydliga, att de i sin studie bara jämförde 

syskon som hade vuxit upp tillsammans under en period av minst fem år, syskon som hade 

samma mamma och pappa samt syskon som det inte skiljde mer än tre kalenderår mellan i 

ålder.22 I sin studie lyfter de också det faktum att sedan reformen spelar familjebakgrunden 

större roll då föräldrarna kan välja skola åt sina barn i större utsträckning. De skriver: 

  
One way to illustrate the public’s notion of equality of opportunity is to adhere to the popular 

expression: ’Children’s life chances should not depend on the size of their parents’ wallets’. This 

expression has been used by politicians from the left to the right wing of the political spectrum and 

appeals to many people’s notion of equity.23 

 

Det citat som de belyser (att barnens framtid inte borde bestämmas av hur tjocka deras 

föräldrars plånböcker är) kommenterar de sedan och menar att ju tydligare kopplingen är 

mellan föräldrarnas inkomst och barnens skolgång, desto mindre jämlika förutsättningar har 

eleverna i skolan. Vidare menar de att man kan ha ett bredare perspektiv vari man lägger 

tyngdvikten vid att alla skolor ska erbjuda samma sak och ha lika hög kvalité på sin 

undervisning. I ett samhälle där det ser ut så spelar det ingen roll hur tjock plånboken är.24 

 I rapporten från 2011 med titeln 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med 

likvärdigheten? skriver Böhlmark och Holmlund om hur olika faktorer som påverkar 

elevernas prestationer kan ha förändrats under de senaste 20 åren, med skolreformer och allt. 

De faktorer som de har valt att undersöka är kommun, skola och föräldrar. De ämnen de har 

valt att använda sig av för att mäta betygen är matematik och engelska och då framför allt 

genom nationella proven i de ämnena. Anledningen till att de valt detta ämne för sin studie är 

för att ett likvärdighetsproblem mellan skolor har gjort sig synligt med den senaste tidens 

                                                
20 Björklund, A., Lindahl, M., Sund, C.: Family background and school performance during a turbulent era of 
school reforms, Swedish Economic Policy Review, 2, 2003, 111-116, s.1. 
21 Ibid, s.4. 
22 Ibid, s.12-13. 
23 Ibid, s. 1. 
24 Ibid, s. 1. 
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betygsättning. De vill alltså lokalisera anledningen till att elever presterar så olika. I sina 

resultat kan de konstatera att kommunen som eleven bor i spelar en ganska liten roll i hur 

eleven presterar i skolan. Något som däremot verkar spela en stor roll enligt Böhlmark och 

Holmlund är skolan. Sedan början av 90-talet har prestationsskillnader mellan skolor 

fördubblats. Vilken socioekonomisk status eleven tillhör spelar stor roll i detta och denna 

skolsegregation menar de till viss del beror på friskolereformen och det fria skolvalet. Ett 

annat resultat som de kommer fram till är att familjens påverkan på skolprestationerna inte har 

ökat sedan slutet på 1980-talet. Något som familjebakgrunden däremot påverkar i större 

utsträckning är vilken skola eleven hamnar i. Eleverna delas in i skolor efter var de bor och 

hamnar därför bland elever som tillhör en liknande socioekonomisk status. Skolor där 

eleverna är genomgående lågpresterande sänker kraven på sina elever medan skolor där 

eleverna är genomgående högpresterande höjer kraven.25 Elever med sämre socioekonomisk 

status har till exempel en tendens att prestera sämre i skolan.26 Därför menar Böhlmark och 

Holmlund att man kanske skulle införa ett lottningssystem för vilken skola eleven hamnar i. 

Detta för att motverka att familjen får ha så stor inverkan på skolval.27 I slutändan så noterar 

de att familjens socioekonomiska status förklarar så mycket som ca20% av betygsskillnaderna 

mellan familjer.28 

Elevens egen inverkan på sina skolprestationer 

Kungliga Vetenskapsakademien publicerade 2010 en översikt av forskning kring skola, 

lärande och barns psykiska hälsa.29 Syftet med detta var att kartlägga forskning inom 

ovanstående ämnen, som alla är ganska breda fält, samt att undersöka förhållandet mellan 

psykisk hälsa, skola och lärande. Utöver detta redovisar de också resultat från forskning som 

har undersökt ungdomars erfarenheter av skolan. Dessa syften uppnår de sedan genom 

litteratursökningar i olika databaser och av kvalitativa svenska studier.30 I sin rapport skriver 

de att det finns ett samband mellan elevens skolprestationer och hans/hennes psykiska hälsa. 

De skriver: 

 

                                                
25 Böhlmark, A., Holmlund, H.: 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten?, SNS, 
Stockholm 2011,  s. 49-50. 
26 Böhlmark & Holmlund (2011), s. 5. 
27 Ibid., s. 1-4 
28 Ibid., s. 36. 
29 Gustafsson, m.fl. (2010) 
30 Ibid, s.3. 
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Tidigare forskning har visat på samband mellan skolmisslyckande och psykisk ohälsa, men det 

finns flera tänkbara förklaringar av vad som ligger bakom dessa samband. En möjlig förklaring 

kan vara att skolmisslyckande leder till psykisk ohälsa; en annan kan vara att psykisk ohälsa leder 

till skolmisslyckande; och åter en annan kan vara att både skolmisslyckande och psykisk ohälsa 

orsakas av en gemensam bakomliggande faktor.31  

 

Vidare skriver Gustafsson m.fl. att känslomässig stress påverkar koncentrationen, kan orsaka 

frånvaro och skapa problem med läxor. Dessutom påverkas relationen mellan lärare och elev 

negativt. Å andra sidan kan det bli effekter från andra hållet också. Om läraren och andra i 

omgivningen börjar förvänta sig dåliga resultat från eleven så kan det ha samma effekt på 

skolprestationen.32 I relation till det här måste tryggheten och förtroendet understrykas. En 

trygg skolmiljö och sunda relationer mellan elever och lärare har en positiv inverkan på 

skolprestationerna. 33 Slutsatserna som de får fram är bl.a. att tidigare forskning inom området 

är begränsat och att det behöver forskas mer kring detta. Trots det kan de fastställa att 

internaliserande och externaliserande psykiska problem påverkar skolresultaten negativt och 

att det i viss mån är bundet till genus och ålder. De kan också dra slutsatsen att bra resultat i 

skolan kan leda till en bättre självuppfattning. Utöver detta menar de också att stora 

ansträngningar i skolan som inte leder till ett bra resultat kan ligga till grund för depression. 

Framförallt flickor i tonåren kan visa internaliserande symptom om de har problem med 

resultaten i skolan.34 I Synligt lärande (2011) finns det ett avsnitt som handlar om elevens 

inverkan på sin egen skolprestation. Hattie, genom Håkansson, menar att:  

 

när det gäller eleven själv som påverkansfaktor, är elevens tidigare kunskaper och 

erfarenheter, förväntningar och graden av öppenhet för nya erfarenheter, men 

också elevens växande tro på värdet av att ”investera” i lärande, elevens 

engagemang och förmågan att bygga upp en självkänsla genom detta 

engagemang.35 

 

                                                
31 Gustafsson m.fl. (2010), s.5. 
32 Ibid, s. 103 samt Håkansson (2011), s. 31. 
33 Ibid, s. 126, 127 samt Håkansson (2011), s. 29. 
34 Gustafsson m.fl. (2010), s.6-7, 155-156. 
35 Håkansson, J: Synligt lärande – presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat, Sveriges 
kommuner och landsting, Stockholm (2011), s. 13. 
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Elevens självskattning på sina prestationer och betyg har en ganska stor inverkan på 

hans/hennes skolprestationer och Hattie menar att eleven vid åtta års ålder vet sin plats i 

”prestationsrankningen” vilket antingen kan uppmuntra eleven eller få en motsatt effekt.36 

Undervisningens inverkan på skolprestationerna 

När det gäller undervisningen skriver Håkansson (2011) i Synligt lärande att tydlighet i 

undervisningen samt förtroendefulla relationer är viktiga påverkansfaktorer enligt Hattie. En 

annan påverkansfaktor som är relativt stor är lärarens förväntningar på eleverna. Enligt Hattie 

är det bättre att förvänta sig utveckling från alla elever snarare än resultat. I sin 

sammanfattning av avsnittet Läraren skriver Håkansson: 

 

Huvudbudskapet i avsnittet handlar om att lärare som använder särskilda 

undervisningsmetoder, lärare med höga förväntningar på alla elever och lärare 

som har skapat positiva relationer med eleverna, sannolikt skapar effekter över 

genomsnittet på elevernas skolprestationer. 

 

Vidare skriver Håkansson att låga förväntningar på elever ibland kan bli en ”självuppfyllande 

profetia” och att man därför bör undvika det.37 Avsnittet om undervisningen har det största 

antalet påverkansfaktorer i undersökningen (49/138) men delas in i de två kategorierna: a) 

Elevernas perspektiv i undervisning och lärande och b) Lärarens och skolans perspektiv i 

undervisning och lärande. Kategorierna har 5 respektive 4 underkategorier som 

påverkansfaktorerna kan delas in i. Bland de påverkansfaktorer med störst effekt i 

undervisningsavsnittet finns bland annat tillhandahålla formativ bedömning och återkoppling 

på prestationer. Dessa båda, bland andra, har en stor positiv effekt på elevens prestationer.38 

Håkansson återger också de punkter som Hattie menar är viktiga element som en lärare bör 

ägna sig åt i sin undervisning: 

 

1. Finna vägar att engagera och motivera eleverna. 

2. Undervisa lämpliga strategier för att tillägna kunskaper inom läro- och kursplanernas 

områden. 

                                                
36 Håkansson, J: Synligt lärande – presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat, Sveriges 
kommuner och landsting, Stockholm (2011), s. 13. 
37 Ibid, s.31. 
38 Ibid, s.38-40. 
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3. Ständigt söka efter återkoppling på hur effektiv undervisningen är för alla elever.39 

 

Monika Vinterek publicerade 2006 sin artikel Individualisering i ett skolsammanhang där hon 

avhandlar begreppet individualisering med fokus på grundskolan i början av 2000-talet. Detta 

gör hon med syftet att samla, summera och integrera kunskap om individualisering i ett 

skolsammanhang. Hon menar att begreppet individualisering finns tydligt framskrivet i 

styrdokumenten men inte så tydligt problematiserat och konkretiserat. Hon skriver om 

individualiseringens formella grund i skolan och hur man kan individualisera sin undervisning 

och vilken effekt det i så fall får. Hon kommer fram till att individualisering kan ske på flera 

olika sätt och att syftet med individualiseringen är oklart. Vidare menar hon att 

individualisering kan ha olika effekter på olika elever och elevgrupper på grund av att alla 

elever har olika behov och olika förmåga att anpassa sig efter omständigheterna. Vinterek 

skriver om de försök som gjordes på 60-, 70-, och 80-talet då man delade in eleverna i 

grupper där man bättre kunde bemöta deras behov men man upptäckte att det inte påverkade 

elevernas kunskapsutveckling nämnvärt. Undervisningsmiljön har förändrats sedan man har 

försökt att individualisera undervisningen och det har fört med sig ett rörigare klassrum där 

många blir rastlösa samt färre lärarledda lektioner. Vinterek skriver att undervisningens 

”innehåll och utformning tycks vara det viktigaste för att också påverka elevernas 

kunskapsutveckling i positiv riktning”. 40  Detta är något som hon upprepar. 41  Att 

undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar är något som 

Böhlmark och Holmlund också skriver om i 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt 

med likvärdigheten? De reflekterar och diskuterar kring begreppet ”lika” och skriver: 

 
Från ”lika möjligheter” och en tolkning om kompensation på gruppnivå har likvärdighetsbegreppet 

utvecklats ytterligare. Det omfattar idag även en mer individanpassad undervisning där varje elev 

ska ges stöd utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Likvärdig betyder enligt denna 

tolkning inte ”lika” eller att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt.42 

  

Vidare skriver de att det är svårt att mäta likvärdigheten i svensk skola, framförallt om 

likvärdighet ska innefatta det som framgår ovan. Likaså är det svårt att veta att alla elever blir 

                                                
39 Håkansson, Jan (2011), s.38-39. 
40 Vinterek, Monika: Individualisering i ett skolsammanhang, Forskning i fokus nr. 31, Myndigheten för 
skolutveckling, Stockholm 2006, s. 9-12. Citat: s.11. 
41 Ibid, s.81. 
42 Böhlmark, A., Holmlund, H.: 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten?, SNS, 
Stockholm 2011, s. 6. 
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bemötta efter sina specifika förutsättningar och behov.43 Undervisningsgruppen är också 

något som kan påverka i negativ eller positiv riktning när det kommer till skolprestationer. En 

elev kan prestera sämre när han/hon befinner sig i en grupp med andra elever som presterar 

sämre medan en annan elev kan prestera bättre när han/hon befinner sig i en grupp med elever 

som presterar bättre. I en grupp där eleverna befinner sig på liknande nivå har läraren lättare 

för att anpassa undervisningen efter elevernas behov.44 

 Claes Nilholm (2006) skriver i sin artikel Inkludering av elever ”i behov av särskilt 

stöd” – vad betyder det och vad vet vi? att inkluderingsbegreppet har vuxit fram på sistone i 

samband med att det blir tydligare och tydligare i styrdokumenten att ”skolan i sin utformning 

ska utgå från elever olika förutsättningar”.45 Han betonar tydligheten som behöver råda när 

man använder sig av begreppet inkludering då det kan misstolkas. I sin rapport analyserar han 

olika dimensioner av inkluderingsbegreppet och diskuterar de processer man använder sig av 

för att nå inkludering. Han lägger fram argument för och emot inkludering av elever i behov 

av särskilt stöd och problematiserar begreppet inkludering. Han skriver i sin redogörelse av 

det kritiska perspektivet: 

 

Barns olikhet är något som ska ses som en tillgång och som något som berikar skolan. 

Särlösningar ska undvikas och barns rätt till delaktighet betonas. (Special)pedagogisk 

kompetens ses följaktligen som länkad till en förmåga att anpassa undervisningen till 

barns olika förutsättningar så att alla känner delaktighet i arbetet.46 

  

Inkludering handlar om att undvika att plocka ut de elever som är i behov av särskilt stöd ur 

klassrummet för att sitta i ett litet rum med en speciallärare. Claes Nilholm menar att det alltid 

kommer att finnas ett visst mått av inkludering och exkludering närvarande eftersom det finns 

så många olika dimensioner av begreppen. För att kunna ta ställning till hur man ska bedriva 

undervisning på ett sätt som gagnar alla och inkluderar alla behöver man vara medveten om 

att ”det handlar om dilemman som inte låter sig lösas utan som hela tiden finner temporära 

och lokala jämvikter”.47 

                                                
43 Böhlmark, A., Holmlund, H.: 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten?, SNS, 
Stockholm 2011, s. 6. 
44 Ibid, s. 7-8. 
45 Nilholm, C.: Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” – vad betyder det och vad vet vi? Myndigheten 
för skolutveckling, 2006, s. 4. 
46 Ibid, s. 17. 
47 Ibid, s. 31. 
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Sammanfattande om forskningsöversikten 

Ovan har vi alltså gått igenom forskning inom tre områden som på olika sätt påverkar 

elevernas skolprestationer: Socioekonomisk status, Elevens egen inverkan samt 

Undervisningen. Alla dessa områden har en roll att spela, i olika utsträckning, när det gäller 

skolprestationer.  

 Böhlmark och Holmlund betonar vikten av skola, eftersom de har ett fokus på 

likvärdighet och segregering betonar de att en likvärdig utbildning blir lidande av den 

skolsegregering som råder. Skolor där eleverna är genomgående lågpresterande sänker kraven 

på sina elever medan skolor där eleverna är genomgående högpresterande höjer kraven.48 

Detta kan leda till att de som presterar dåligt presterar ännu sämre och de som presterar bra 

presterar ännu bättre. Vilken skola eleverna går på menar Böhlmark och Holmlund bestäms 

av deras socioekonomiska status. 49 Elever med sämre socioekonomisk status har också en 

tendens att prestera sämre i skolan.50 Hattie (genom Håkansson, 2011) hävdar också att den 

socioekonomiska statusen framförallt inverkar på skolprestationerna på skolnivå, inte så 

mycket på individnivå.51 Björklund, Lindahl och Sund (2003) uppmärksammar också detta 

och menar att elevernas skolgång inte borde bestämmas och styras av deras föräldrars 

plånböcker.52  

 När det gäller hur självbild och välmående påverkar skolprestation så är det främst 

Gustafsson m.fl. som har skrivit om detta. De skriver att den psykiska hälsan och 

skolprestationerna ofta hänger ihop.53 Det här är något som Hattie (genom Håkansson 2011) 

berör när han skriver om elevens inverkan på sin egen skolprestation. Han talar mer om 

elevens förmåga att värdera sig själv och sin skolprestation, att bygga en självkänsla genom 

engagemang i skolan. 54  Medan Gustafsson m.fl. påpekar att psykisk ohälsa och 

skolprestationer kan påverka varandra så lyfter Hattie alltså bara den ena aspekten, att god 

självkänsla kommer av goda prestationer.55 

 Vinterek (2006) betonar undervisningens vikt för att eleverna ska tillägna sig kunskap, 

vilket också Hattie (genom Håkansson 2011) erkänner eftersom han låter det ta stort utrymme 

                                                
48 Böhlmark, A., Holmlund, H (2011), s. 49-50. 
49 Ibid, s.2. 
50 Ibid, s.5. 
51 Håkansson (2011), s.18. 
52 Björklund, A., Lindahl, M., Sund, C. Family background and school performance during a turbulent era of 
school reforms, Swedish Economic Policy Review, 2, 2003, s.1. 
53 Gustafsson m.fl. (2010), s.5. 
54 Håkansson (2011), s.13 
55 Gustafsson m.fl. (2010), s.5, Håkansson (2011), s.13 
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i hans egen undersökning. 56  Han går dock inte in på individualisering som metod i 

undervisningen, vilket Vinterek förstås gör eftersom hennes studie handlar om just det.57 Att 

undervisningen är viktig hävdar de båda, men det råder oklarhet kring hur man ska praktisera 

en undervisning som gagnar alla elevers skolprestationer. Vinterek problematiserar begreppet 

individualisering medan Hattie (genom Håkansson, 2011) utgår från en modell med tre 

punkter som återger vad en lärare bör göra för att bedriva en god undervisning.58 Nilholm 

(2006) lyfter istället begreppet inkludering som en möjlig väg att anpassa undervisningen 

efter allas behov samtidigt som alla också får vara delaktiga i klassrummet men 

problematiserar också begreppet och lyfter vikten av att tolka det på rätt sätt för att kunna 

utöva det på rätt sätt.59 

Teoretiska utgångspunkter 

Tidigare forskning visar att elevens egen uppfattning av sina studieresultat i viss mån också 

påverkar hans/hennes fortsatta prestationer i skolan. Antingen kan det bero på att 

studieresultaten påverkar välmåendet och vice versa eller så kan det komma från lärarens håll. 

En elev som har presterat dåligt förut kanske läraren förväntar sig ska prestera fortsatt dåligt 

vilket kan bli en självuppfyllande profetia då eleven märker att läraren inte förväntar sig mer 

och hans/hennes uppfattning av sina egna prestationer påverkas av det.60 

 Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är alltså att elevernas uppfattning av 

sina egna studieresultat har en inverkan på resultaten i skolan och att dessa resultat i olika 

utsträckning påverkas av deras mentala hälsa och socioekonomiska status.  

  Centrala teoretiska begrepp i studien är: Socioekonomisk status, självbild och 

välmående. I begreppet socioekonomisk status innefattas i den här uppsatsen föräldrarnas 

inkomst, sysselsättning och utbildning. Begreppet socio hänvisar till det sociala och 

samhälleliga medan begreppet ekonomisk innefattar god hushållning, affärsställning och 

förvaltning. Begreppet status handlar om ställning och socialt anseende. 61  Familjens 

socioekonomiska status kan på olika sätt ha en inverkan på elevernas studieresultat. Elever 

som kommer från en familj med hög socioekonomisk status har en tendens att få högre 

                                                
56 Vinterek (2006), s.11, 81 samt Håkansson (2011), s.38. 
57 Ibid, s.17. 
58 Se fotnot nr. 35. 
59 Nilholm, C.: Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” – vad betyder det och vad vet vi? Myndigheten 
för skolutveckling (2006), s. 31 
60 Gustafsson m.fl. (2010), s.5, 91; Håkansson (2011), s.13, 31 
61 www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista (130105) 
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resultat än elever som kommer från en familj med lägre socioekonomisk status.62 Detta kan 

bero på att föräldrar med en högre utbildning mer aktivt väljer den skola som de tycker verkar 

passa just deras barn bäst men det behöver inte vara så.63 Skillnaden kan också bero på att 

förväntningarna ser olika ut från föräldrar med låg utbildning och föräldrar med hög 

utbildning.64 Vilken typ av inkomst man har påverkar var man bor och i viss mån vilka man 

umgås med. Den socioekonomiska statusen har alltså inte bara med föräldrarnas inkomst att 

göra utan också med området man bor på och vilka man umgås med.65  

 I begreppet självbild innefattas den intuitiva uppfattning man har av sig själv, alltså hur 

man ser på den egna personligheten, både ur sin egen synvinkel och utifrån hur man tror att 

andra ser på en. I tidigare forskning på området används flera olika begrepp såsom 

självuppfattning och självkänsla. Jag samlar dessa begrepp samt inkluderar bilden man har av 

sig själv i ett skolsammanhang och benämner detta som självbild. Självbilden går också hand 

i hand med välmående i den här uppsatsen. Alla dessa olika begrepp berör elevens psykiska 

hälsa. Enligt Gustafsson m.fl. har nämligen barns och ungdomars psykiska hälsa att göra med 

en känsla av identitet och värde.66 Detta kan uppnås genom stabila sociala relationer, 

förmågan att vara produktiv och lära sig saker samt förmågan att använda utvecklande 

utmaningar och kulturella resurser för att maximera sin mänskliga mognad. Gustafsson m.fl. 

menar att den självbild eleven har påverkas av hur andra ser på honom/henne och vad andra 

förväntar sig av honom/henne. Förväntningar är också något som kan påverka hans/hennes 

prestationer i skolsammanhanget. Att få positiv feedback och uppmuntran får också en positiv 

effekt på resultaten i skolan och på självbilden. Det påverkar även välmåendet. Negativ 

feedback och nervärderande kommentarer har motsatt effekt och kan på sikt orsaka 

depression.67 Begreppet psykosocial har med detta att göra och förekommer också i denna 

uppsats. Detta begrepp står för samspelet mellan ”psykiska […] och sociala förhållanden”.68  

                                                
62 Böhlmark, A., Holmlund, H (2011), s. 5; Håkansson (2011), s.18. 
63 Böhlmark, A., Holmlund, H (2011), s. 3. 
64 Gustafsson m.fl. (2010), s. 57. 
65 Björklund, A., Lindahl, M., Sund, C. (2003), s. 4. 
66 Gustafsson m.fl. (2010), s. 13. 
67 Ibid, s. 57. 
68 www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista (130105) 
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Syfte och frågeställning 

Syfte 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka högstadieelevers syn på sina egna 

studieresultat, samt på vilka faktorer som påverkar de egna studieresultaten. Ett delsyfte är 

även att, genom fallbeskrivningar, jämföra enskilda elevers syn på skolprestationerna med 

den information som de lämnar om sig själva avseende socioekonomisk status, självbild och 

hur de trivs hemma och i skolan, för att se om det finns några samband mellan dessa elevers 

syn på sina studieresultat och deras psykosociala situation.  

 

Frågeställningar 

- Hur uppfattar högstadieelever sina egna studieresultat? 

- Påverkar elevernas uppfattning av sina egna studieresultat deras prestationer i skolan 

och i så fall på vilket sätt? 

- Vilken koppling kan identifieras mellan elevernas syn på sina egna skolprestationer 

och elevernas psykosociala situation? 
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Metod 

Studiens syfte och frågeställningar har behandlats via en enkätundersökning.69  Enkäten 

utformades på ett sådant sätt att den också bär drag av en respondentundersökning70 då 

eleverna lämnade fritextsvar i relativt stor omfattning. Dessa kommentarer kom att tas i 

beaktande i analysen av svaren.  

 Anledningen till att just en enkätundersökning ansågs lämpligast var att flera av de 

tidigare studierna inom området har använt denna metod.71 För att kunna jämföra resultaten 

av min egen undersökning med tidigare forskning var det därför önskvärt att använda samma 

metod. Dessutom erbjuder enkätundersökningen en vidd som t.ex. intervjumetoden inte hade 

kunnat erbjuda på samma sätt. Målet var att kunna presentera statistik som kunde ligga till 

grund för den statistiska analysen. En nackdel med enkätundersökning som metod är att man 

aldrig kan veta hur ärliga svar man får från eleverna. Man vet inte hur många som har läst 

igenom frågorna ordentligt och sedan svarat så ärligt som möjligt och hur många som bara har 

kryssat något för att bli klar så snabbt som möjligt. 

 Enkäten innehöll frågor som hade med eventuella påverkansfaktorer till elevers olika 

skolprestationer att göra samt elevernas egen syn på sina skolprestationer och delades ut i 

årskurs 7, 8 och 9 på de tre olika skolorna som nämns nedan. De utformades med tidigare 

forskning i åtanke och inriktade sig främst på eleven själv i relation till skolan. Tanken var att 

frågorna skulle tydliggöra samband mellan elevernas olika uppfattningar gällande inlärning 

och undervisning och deras egen självbild och psykosociala situation. På enkäten fanns det 

utrymme för fritextsvar på flera av frågorna och dessa kommer också att citeras i den mån de 

är relevanta för behandlingen av frågeställningarna samt användas som diskussionsunderlag.  

 

Genomförande av datainsamling 

För att få så god spridning som möjligt på eleverna som besvarar enkäten valdes tre skolor ut, 

alla traditionella högstadier varav två är kommunala skolor och en är en friskola. En f-9 skola 

i en större svensk akademisk stad med ca 500 elever, en 4-9 skola i en aningen mindre svensk 

arbetarstad med ca 700 elever och en 7-9 skola i en liten svensk stad med ca 300 elever. 

                                                
69 Se bilaga 1 
70 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2007), s. 258 
71 T.ex. Böhlmark och Holmlund (2011), s. 25 och Vinterek (2006), s. 91 
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 Tidsplanen för enkätdistribuering, hopsamling och sammanställning var att allt skulle 

vara klart i slutet av november 2011. Efter några hinder på vägen gjordes enkäten på tre 

skolor, ojämnt fördelat då drygt 2/3 av samtliga enkäter gjordes på en av skolorna. 

Fördelningen mellan skolorna blev alltså inte alls jämn, så det var något jag fick ta hänsyn till 

i analysen av resultatet.  

 När enkäterna hade samlats ihop från 95 elever kodades de för att det skulle bli lätt att 

hitta tillbaka till intressanta enkäter. Alla fritextsvar från enkäterna sammanställdes också i ett 

dokument för att det skulle bli lätt att plocka in citat från eleverna i uppsatsen. Det ska här 

betonas att kommentarerna inte var obligatoriska och därför är det inte lika många 

kommentarer som enkäter. 

 När jag tittar tillbaka på genomförandet i efterhand så kan man se att det hade varit bra 

att få ut enkäterna på fler olika skolor, då antalet besvarade enkäter är i minsta laget för en 

kvantitativ analys.  

 

Analysmetod 

Efter insamlandet av enkätsvaren så sammanställdes alla enkätsvar i ett dokument. För att 

dela upp alla besvarade enkäter skapades en nominalskala72 där alla enkäter kodades efter ort 

(t.ex. V), skola (t.ex. F), kön (t.ex. X) och nummer (t.ex. 25). Detta resulterade i att koden för 

en enskild enkät till exempel kunde se ut så här: VFX25. Där gjorde jag sedan en beskrivande 

statistisk analys av de frågor som hade med elevens uppfattning av sina egna studieresultat att 

göra, dvs. fråga 8-16.73 Dessa frågor använde jag sedan i den kvantitativa studien. Denna del 

av studien kallas nedan för Delstudie 1.  

 På de flesta frågor (fråga 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 och 15) fanns det också plats för eleverna 

att lämna fritextsvar. I fritextsvaren var det lättare att utläsa mer specifikt vad eleverna som 

deltog i enkätundersökningen faktiskt tänkte kring den ställda frågan och deras egen skolgång 

och deras prestationer. Fritextsvaren tjänade också som bra, konkreta exempel på vad 

eleverna själva tänker och hur de skattar sig själva, sina skolprestationer och undervisningen. 

För att analysera fritextsvaren använde jag mig av kvalitativ textanalys av den klassificerande 

arten då jag har läst alla fritextsvar och valt att lyfta dem som passar in i kontexten och 

syftet.74  Dessa analyseras i Delstudie 2. 

                                                
72 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2011), s. 396 
73 Se bilaga 1 
74 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2011), s. 238-239 
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 Övriga frågor i enkäten, dvs. fråga 1-7 samt 17, visade sig inte användbara i den 

kvantitativa analysen utan tjänade istället sitt syfte i fallanalyserna, nedan kallad Delstudie 3. 

Dessa frågor hjälpte till att ge lite mer av en helhetsbild av de elever som läggs fram som fall i 

denna uppsats. Fråga 2-7 tas även med i analysen av fallen, likaså fråga 17 i ett av fallen. I 

fallen använder jag mig av en tolkande och kvalitativ analys då jag riktar in de analyserna på 

enskilda personer ur enkätundersökningen. I den kvalitativa analysen tar jag dessutom hänsyn 

till fler påverkansfaktorer som har med elevernas psykosociala situation att göra. 

 

Reflektion över metoden 

Frågorna i enkäten fokuserade inte på elevens syn på sina egna skolprestationer i den 

utsträckning som jag hade önskat så här i efterhand. Detta blev förstås problematiskt när jag 

skulle behandla mitt syfte men då hade enkäten redan gått ut till skolorna. En del av de frågor 

som fokuserar på elevens syn på sina egna skolprestationer hade dessutom kunnat ställas mer 

specifikt och tydligt.  

 Fördelningen av enkäten blev också ojämn på de tre skolorna, 15 på den ena skolan, 18 

på den andra och resten, 62, på den tredje. Detta var också något som i viss mån var 

beklagligt och som jag fick ta hänsyn till i min analys. 

  Tidigare forskning kopplar ihop elevens självbild med hans/hennes prestationer i 

skolan75 så enkäten innehåller en fråga som handlar om just självbild. Här måste man också 

hålla i åtanke att alla elever säkert inte svarar helt ärligt på en sådan fråga eftersom det är ett 

känsligt ämne och kanske något som man inte gärna erkänner. Det är överlag svårt att veta 

hur ärligt eleverna svarar på frågorna, men samtidigt måste man utgå från att de är ärliga och 

ta varje enkät på allvar. 

 

Etiska överväganden 

Vid utformandet av enkäten försökte jag vara noga med att utforma frågorna på ett sätt som 

inte skulle uppfattas som stötande eller kränkande. Detta för att ingen av de som skulle svara 

på enkäten skulle känna sig kränkta eller att det är frågor som är för personliga. Det framgick 

i informationen som läraren gav till eleverna innan de fyllde i enkäten att de inte behövde 

fylla i frågor som de kände sig obekväma med att svara på. 

                                                
75 Gustafsson mfl. (2010), s.22 
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 I fallbeskrivningarna har jag varit noga med att inte uppge för mycket information om 

eleven. Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste man tänka på konfidentialitetskravet, dvs. att se 

till att inget som kan uppfattas som kränkande eller obehagligt av de elever som deltagit i 

undersökningen avslöjas på ett sådant sätt att personerna blir identifierbara. 76  I mina 

fallbeskrivningar kommer jag därför inte att ha med vilken av de tre skolorna eleverna är 

hämtade från och jag kommer att ge eleverna fingerade namn. 

 

                                                
76 Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm 
(2002), s. 12. 
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Delstudie 1 – Kvantitativ analys av enkätsvar 

De kvantitativa analyserna i den första delstudien genomförs på helgruppsnivå, enskilda 

elevers svar lyfts alltså inte fram här. Först presenteras svaren på de frågor som har med 

elevernas självskattning av sina skolprestationer att göra, fråga 13 och 16 i enkäten. Därefter 

presenteras svaren på frågorna 8, 9, 10, 11, 12, 14 och 15 som alla är frågor som har att göra 

med elevernas skattning av undervisningen. Först presenteras svaren i form av beskrivande 

statistik och sedan diskuteras elevernas svar i relation till tidigare forskningsresultat om hur 

elevers uppfattningar om just egna skolprestationer och undervisning påverkar skolresultaten. 

De frågor som behandlas nedan återfinns i sin helhet i den enkät som användes i studien (se 

bilaga 1). 

Redovisning av kvantitativa resultat  

Elevens uppfattning av sina egna skolprestationer 

Fråga 13 i enkäten var en fråga som kan tolkas på flera sätt, vilket är bra att hålla i åtanke. 

Den handlade om hur mycket eleverna uppfattar att de lär sig i skolan. Detta kan förstås 

variera mellan ämnen. Här fick de ringa in en siffra mellan ett och tio där ett var att de inte 

lärde sig särskilt mycket och tio var att de lärde sig väldigt mycket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 Figur 1: Svar på frågan ”Hur mycket lär du dig i skolan?” 
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Figur (1) visar fördelningen av elevernas svar på fråga 13. Fyra elever (4 %) svarade att de 

inte lär sig särskilt mycket, 33 elever (35 %) svarade att de lär sig ganska mycket, och 

slutligen 58 elever (61 %) svarade att de lär sig väldigt mycket. 

 

Fråga nummer 16 handlade om sätt som eleverna tillägnar sig kunskap, frågan löd: ”När 

tycker du att du lär dig mest?”. Sedan följde sex alternativ där det sista alternativet var 

”annat” och eleverna fick skriva själva. Denna fråga visade sig vara svår att sammanfatta och 

dra slutsatser från då eleverna kunde välja flera alternativ. De olika alternativen löd: (A) ”När 

läraren har genomgång framme på tavlan och du får anteckna”, (B) ”När du får jobba själv 

med övningar i din bok och det är helt tyst i klassrummet”, (C) ”När du får jobba tillsammans 

med andra elever och lösa problem eller komma fram till slutsatser tillsammans med dem”, 

(D) ”När du får lyssna på musik och jobba självständigt”, (E) ”När du får läxor som du kan 

göra hemma”, och (F) ”Annat, nämligen...”. Eleverna fick kryssa mer än ett alternativ om de 

ville.77 I stapeldiagrammet nedan ser vi hur fördelningen av elevernas svar blev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Figur 2: Svar på frågan ”När tycker du att du lär dig mest?” 

 

Figur 2 visar fördelningen av elevernas svar på fråga 16. Det alternativ som eleverna valde i 

störst utsträckning, 58 (61%) elever, var (A), dvs. lärarledda genomgångar med möjlighet att 

anteckna.78 En vanlig kombination, som dock inte syns i figuren, är (A+B), dvs. lärarledda 

genomgångar i kombination med att arbeta enskilt. Det näst vanligaste valen var C (att jobba 

tillsammans med andra) som 45 (47%) av eleverna hade kryssat för och D (att jobba 

                                                
77 Se bilaga 1. 
78 Se bilaga 1. 
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självständigt medan man lyssnar på musik) som 46 (48,4%) av eleverna hade kryssat för. Det 

alternativ som lägst antal elever, 19 (20%), kryssade för var E (hemläxa). 

Elevens uppfattning av undervisningen 

De frågor som berörde elevernas uppfattning om undervisningen var fråga 8, 9, 10, 11, 12, 14 

och 15. Fråga 8 och 14 handlade om elevernas åsikt om kraven i skolan respektive nivån på 

undervisningen. Elevernas svar på frågorna 8 och 14 presenteras i figur 3 nedan. De blåa 

staplarna motsvarar elevernas svar på fråga 8 som löd ”Vad tycker du om kraven som ställs på 

dig i skolan?” där eleverna fick ringa in en siffra mellan 1 och 10. De röda staplarna 

motsvarar elevernas svar på fråga 14, som löd ”Vilken nivå tycker du att undervisningen 

ligger på?”. Även där fick de ringa in en siffra mellan 1 och 10. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Svar på frågorna ”Vad tycker du om kraven som ställs på dig i skolan?” och ”Vilken nivå tycker 

du att undervisningen ligger på?” 

 

Figur (3) visar att det var 65 (68,4%) elever som tyckte att nivån på undervisningen var lagom 

samt 57 (60%) elever som tyckte att kraven var lagom höga. Det var också 26 (27,4%) elever 

som tyckte att kraven var för höga och 16 (17%) elever som tyckte att nivån på 

undervisningen var för hög. Det var bara 10 (10,5%) elever som uppfattade kraven som låga 

och 12 (12,6%) som tyckte att nivån på undervisningen var låg. Av samtliga var det också 20 

elever som lämnade kommentarer på fråga 8 och 14 som lämnade kommentarer på fråga 14. 

 I fråga nio efterfrågades hur mycket hjälp de fick från sina lärare. På denna fråga, 

liksom på många andra, fick de ringa in en siffra mellan 1 och 10. Elevernas svar presenteras i 

figur 4 nedan: 



 26 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Figur 4: Svar på frågan ”Hur mycket hjälp får du från dina lärare?” 

 

Figur 4 visar att det var 52 (54,7%) elever som får mycket hjälp, 34 (35,8%) elever som får 

lagom med hjälp och 9 (9,4%) som får lite hjälp. Av samtliga var det också 19 elever som 

lämnade kommentarer. Många av kommentarerna kompletterar vilket siffra eleven har ringat 

in, dvs. ”de hjälper till bra” eller ”jag får hjälp när jag behöver”. Flera kommentarer pekar 

också ut att det skiljer sig från ämne till ämne och lärare till lärare. 

 Fråga tio var en uppföljningsfråga på fråga nio och löd ”[f]år du den hjälp du 

behöver?”. Här kunde eleverna svara ”ja” eller ”nej”. Av samtliga elever var det tio som 

svarade nej, en som inte svarade och en som bara lämnade en kommentar. Övriga, dvs. 83 

elever, svarade ja. Enkätfråga 12 handlade om huruvida eleven uppskattade att han/hon skulle 

få bättre resultat om han/hon skulle få mer hjälp. Av de 10 elever som svarade nej på fråga 10 

var det också åtta som menade att de skulle kunna få bättre resultat om de fick mer hjälp och 

två som menade att de antagligen inte skulle få bättre resultat även om de fick mer hjälp.  

 Enkätfråga 11 handlade om elevernas uppfattning av sina resultat. De fick helt enkelt 

kryssa för det betyg eller antal poäng de oftast fick på prov, läxförhör och 

inlämningsuppgifter. Många elever presterar väldigt olika i olika ämnen, så det kan ha varit 

svårt för eleverna att sammanfatta alla ämnen i ett betyg. I stapeldiagrammen nedan 

presenteras elevernas självskattning av studieresultaten. Den skala på betyg som används är 

IG, G, VG och MVG, och de olika stegen på skalan har matchats på ett ungefärligt sätt till 

antal poäng, där G motsvarar ca hälften av poängen, VG ca ¾ av poängen och MVG nästan 

alla poäng. 
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 Figur 5 och 6: Svar på frågan ”Hur ser dina resultat ut i skolan?” 

 

Figur 5 visar att det är flest elever (61=64,2%) som har svarat att de får VG som vanligast 

resultat. Den näst högsta stapeln, betyget G, är det 29 (30%) elever som har kryssat för. Den 

näst lägsta stapeln är MVG-stapeln, som 13 (13,7%) elever har kryssat för och den lägsta är 

IG-stapeln som endast 3 (3%) elever har kryssat för. 

 Nästa fråga handlade om hastigheten på undervisningen. Även här fick eleverna ringa in 

en siffra mellan ett och tio där ett var att hastigheten var för låg och tio var att hastigheten var 

alldeles för hög. En elev lämnade blankt, en elev ringade in två siffror och tolv elever 

lämnade kommentarer. Resultatet såg ut så här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 Figur 7: Svar på frågan ”Vad tycker du om hastigheten på undervisningen i skolan?” 

 

Figur 7 visar att det är 56 (58,9%) elever som uppfattar hastigheten på undervisningen som 

lagom. Det är 29 (30,5%) elever som uppfattar hastigheten på undervisningen som att den är 

för hög och 7 (7,3%) elever som uppfattar den som för låg. 
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Diskussion av kvantitativa resultat 

I analyser på gruppnivå analyseras de frågor som har med elevens uppfattning av sina egna 

skolprestationer att göra samt de frågor som har med elevens uppfattning av undervisningen 

att göra. Orsaken till valet av dessa enkätfrågor är att tidigare forskning har visat att elevers 

engagemang i undervisningen likväl som deras uppfattning av ett positivt sammanhang i 

klassrummet är en viktig påverkansfaktor vad gäller elevens skolprestationer.79  

Elevens perspektiv på sina egna skolprestationer 

I figurerna 5 och 6 ovan kan man se att eleverna i enkätundersökningen generellt gör en 

ganska hög självskattning av sina betyg. Elevens självskattning av det betyg han/hon oftast 

får är en ganska stor påverkansfaktor enligt Hattie (genom Håkansson 2011) då de egna 

förväntningarna kan styra nivån på skolprestationerna.80 Hattie menar dock att självskattning 

av betyg innebär att eleverna har en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande 

till målen. I enkätundersökningen som genomfördes i denna studie efterfrågades endast vilket 

resultat eleven oftast får i skolan vilket inte nödvändigtvis återspeglar elevens kännedom om 

hur han/hon presterar i relation till målen.  

 Självskattningen av betygen var fråga 11 som presenteras i figur 5 och 6. Frågorna 

innan och efter, fråga 9, 10 och 12 närmre bestämt, handlade om mängden hjälp eleverna får i 

skolan och huruvida de trodde att deras resultat skulle bli bättre om de fick mer hjälp. De 

flesta tyckte att de fick mycket hjälp eller lagom med hjälp och det var mindre än tio elever 

som bara fick lite hjälp.81 Fråga tio var en ja- eller nej-fråga där eleverna fick svara på om de 

fick nog med hjälp. Där var det bara tio elever som svarade nej. Fråga 12 handlade om 

huruvida eleverna trodde att de skulle få bättre resultat om de fick mer hjälp. Åtta elever 

svarade ja på denna fråga. Det betyder att 8,4% av de elever som deltog i 

enkätundersökningen enligt dem själva skulle kunna få bättre resultat om de fick mer hjälp av 

sina lärare. Monika Vinterek (2006) presenterar en beräkning där hon kommer fram till att en 

genomsnittlig lärare får ca.6 minuter per elev i veckan om han/hon har en klass på 25 elever.82 

På den skolan som flest enkäter besvarades i den egna undersökningen är maxantalet i varje 

klass 22 elever. I ett ämne som till exempel Engelska har läraren 120 minuter i veckan med 

klassen. Utslaget på antalet elever blir det ca.5,5 minuter per elev i veckan. Sedan måste man 

                                                
79 Håkansson (2011), s. 22, 38. 
80 Ibid, s. 14. 
81 Se figur 4. 
82 Vinterek (2006), s.145. 
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räkna med att en del av tiden går åt till start av lektion och avslutning av lektion samt till 

genomgång/instruktioner. Till detta måste läggas att en lärare i de allra flesta fall har vissa 

elever som kräver mer hjälp än andra. Kort sagt är det svårt för läraren att bemöta alla elevers 

behov av hjälp. 

Elevens perspektiv på undervisningen 

Mer än hälften av samtliga elever som deltog i undersökningen (58 elever, 61 %) tyckte att de 

lärde sig väldigt mycket i skolan, detta visar figur 1 som redovisar svaren på enkätfråga 13. 

De flesta tyckte dessutom att hastigheten på undervisningen var lagom (58,9%, se figur 7) och 

likaså kraven som ställdes på dem (60%) och nivån på undervisningen (68,4%) som vi kan se 

i figur 3, som redovisar svaren på enkätfråga 8 och 14. Däremot var det fortfarande 10 

(10,5%) elever som uppfattade kraven som låga, 12 (12,6%) som tyckte att nivån på 

undervisningen var låg och 7 (7,3%) elever som uppfattar hastigheten på undervisningen som 

för låg. Det var också 26 (27,4%) elever som tyckte att kraven var för höga, 16 (17%) elever 

som tyckte att nivån på undervisningen var för hög och 29 (30,5%) elever som uppfattar 

hastigheten på undervisningen som att den är för hög. Det är egentligen dessa elever som blir 

intressanta eftersom de uppfattar dessa tre faktorer (kraven, hastigheten och nivån i 

undervisningen) som sämre av den ena eller andra anledningen (för högt eller för lågt). 

Håkansson (2011) skriver om vikten av att eleverna får vara med och bestämma hur 

undervisningen ska planeras. Han skriver:  

 

En öppen kommunikation och ömsesidighet mellan lärare och elever om 
kunskapsinnehållet, undervisningen och det lärande som sker eller inte sker, tycks 
utifrån Hatties perspektiv vara grundbulten och nyckeln till goda 
studieprestationer.83 

 

Ömsesidigheten understryks i detta citat. Vikten av att lyssna in sina elever för att man inte 

ska ”tappa” någon på vägen. Det kan antingen handla om elever som blir understimulerade av 

att undervisningen går för långsamt framåt eller att den ligger på en för simpel nivå. Det kan 

också handla om elever som inte hänger med i undervisningen för att den går för fort eller är 

för svår. Målet måste vara att hitta en balans där man får med sig alla elever. Att diskutera 

med eleverna vad de tycker är bra måste vara ett steg på vägen och ett sätt att få dem att känna 

sig delaktiga i hur undervisningen utformas. 

 

                                                
83 Håkansson (2011), s. 9. 
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Delstudie 2 – Kvalitativ analys av fritextsvar 

Alla elever lämnade inte kommentarer i fritextfälten då de inte var obligatoriska, men många 

gjorde det och i flera fall var det kommentarer som gav en mer omfattande inblick i hur 

eleven mår och tänker kring skolan och lärandet. Den fråga som flest elever (27 st) 

kommenterade var fråga nr 6 som handlade om hur mycket eleverna bryr sig om hur andra 

elever ser på henne/honom (”Hur mycket bryr du dig om hur andra elever på skolan ser på 

dig?”). I en större andel av kommentarerna (åtta stycken) uttrycktes att svaret på frågan var 

beroende av person, dvs. vilken annan elev det var frågan om. De skrev till exempel ”Det 

[beror] på vilken” eller ”[vissa] bryr jag mig inte om vad dom tycker om mig”. Ett par stycken 

ville bli omtyckta men brydde sig inte om vad folk tyckte om deras kläder, de skrev till 

exempel ”[jag] vill ju såklart att folk ska tycka om mig och tänka positivt – men om någon 

tex. inte gillar mina skor skiter jag fullständigt i.” och ”jag brukar tänka mest på att de ska 

tycka jag har snygga kläder mest.” Någon tyckte tvärtom: ”Jag vill gå till skolan klädd i fina 

kläder och jag bryr mig om hur jag ser ut och beter mig.”  

 De två frågor som kom på andra plats i antalet fritextsvar var fråga nr 5 (22 

kommentarer) och nr 7 (22 kommentarer). Fråga fem handlade om att eleven skulle skatta sin 

egen självbild längs en skala med två ytterpoler. Den ena ytterpolen (1) motsvarar en ”väldigt 

negativ bild av dig själv” och den andra ytterpolen (10) ”väldigt positiv bild av dig själv”. Det 

var 8 (8,4%) elever som ringade in en siffra mellan 1 och 4, 30 (31,6%) elever som ringade in 

en siffra mellan 5 och 7 samt 56 (59%) elever som ringade in en fråga mellan 8 och 10. De 

flesta som lämnade fritextsvar till denna fråga ringade in en relativt hög siffra och skrev ”jag 

är glad” eller ”jag är nöjd med mig själv”. Övriga kommentarer rörde speciella situationer 

eller exempel på tillfällen då självbilden sviktar, till exempel ”[jag] är nog egentligen rätt nöjd 

med själva mig, men klimatet i skolan gör det ofta svårt att vara nöjd med sig själv fullt ut.” 

eller ”[det] beror på […] situation, men annars så är jag oftast nöjd med mig själv”. 

Gustafsson m.fl. skriver om vikten av goda sociala relationer för att eleven ska må bra. Likaså 

vikten av god självkänsla och en känsla av att man har ett sammanhang där man känner sig 

hemma.84 När eleverna skrev sina fritextsvar på enkätfråga nr 6 och 5 så berättar de något om 

hur de uppfattar sig själva, det sociala sammanhang som skolan är och vad de tycker är viktigt 

ur andras synvinkel.  

                                                
84 Gustafsson m.fl. (2010), s. 13-14 
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 Fråga nummer 7 var också en självskattningsfråga, där eleven skulle skatta hur bra 

denne trivdes i skolan längs en motsvarande skattningsskala som i fråga 5 ovan. Värde (1) 

motsvarar här att ”du inte trivs alls” och (10) att ”du trivs väldigt bra”. Det var en elev som 

ringade in en siffra mellan 1 och 4, 21 (22%) elever som ringade in en siffra mellan 5 och 7 

samt 72 (75,8%) elever som ringade in en siffra mellan 8 och 10. Åtta av fritextsvaren var 

tvetydiga i den mån att eleven lyfte vissa situationsbundna eller personbundna exempel då de 

trivdes och vissa då de trivdes mindre bra. De situationsbundna fritextsvaren kunde till 

exempel se ut så här: ”[det] är en helt okej skola bortsett från skolmaten” eller ”[jag] gillar 

inte min klass ibland”. De personbundna fritextsvaren kunde till exempel se ut så här: ”Jag 

trivs väldigt bra i skolan men vissa lärare är dåliga att förklara” eller ”1 för att skolan förstör 

mitt liv och 10 för att jag träffar mina kompisar här”. Gustafsson m.fl. skriver om vikten av 

att eleverna får känna sig trygga för att de ska kunna lära. De skriver att en miljö som är trygg 

och stöttande och erkänner elevens kompetens är en bra miljö för inlärning.85 Det handlar 

alltså om huruvida eleven trivs och kan slappna av eller inte. 

 På fråga 8 var det 21 elever som skrev fritextsvar. Frågan handlade om kraven som 

ställs på eleverna (se figur 3). Eleverna fick svara genom att ringa in en siffra mellan 1 och 10 

där 1 var att kraven var för låga och 10 var att kraven var för höga. De som skrev 

kommentarer på denna fråga var i de flesta fall de som ringade in en hög siffra (8-10, 26 

elever, 27,3%). Övergripande kan man säga att kommentarerna till större delen handlade om 

negativa upplevelser av kraven, t.ex att kraven var för höga, att det är svårt att hänga med, att 

i vissa ämnen är kraven för höga och liknande. En elev skrev ”Jag vill göra så bra ifrån mig 

som möjligt för att lyckas med livet” medan en annan skrev ”[det] är för mycket krav! Man 

bryter nästan ihop”. Ett lägre antal (4 st) av kommentarerna handlade om positiva upplevelser 

av kraven och vissa skrev att det var ganska höga krav, men inte för höga, till exempel ”Jag 

tycker kraven är bra de är svåra men går att ta” eller ”Jag tycker det är lagom. Det är varken 

för lätt eller för svårt”.  

 Sista frågan som fick ett nämnvärt antal kommentarer var fråga nummer nio. Den 

handlade om hur mycket hjälp eleverna får. De flesta av dem som kommenterade här skrev 

något i stil med att det var olika beroende på vilken lärare och att de fick så mycket hjälp som 

de bad om. Någon skrev ”också beroende på ämne för några lärare är bättre än andra” och 

någon annan ”[jag] får all hjälp jag behöver från läraren”. 

                                                
85 Gustafsson m.fl. (2010), s. 14. 
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 Den sista enkätfrågan (nr 17) är det inte alla som har svarat på då den är frivillig: ”Är 

det något du vill tillägga?”. Av samtliga elever är det fem som har lämnat kommentarer. En 

del av dem kommer vi in på i fallbeskrivningarna, men ett exempel är ”Jag vill att alla på 

skolan ska bli bedömda efter samma villkor, inte att tjejer får högre betyg än killar när de 

utför samma prestation”. 
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Delstudie 3 – Fem fallstudier 

Utifrån enkätresultaten har jag valt ut fem ”fall” som alla representerar olika elevgrupper, 

med olika upplevelser av sina skolprestationer. De är hämtade från alla tre skolor som 

undersökningen har utförts på och är av båda könen. Namnen som uppges är fingerade och 

det kommer inte att framgå vilken av de tre skolorna som fallen kommer från. Först beskrivs 

de enskilda fallen var för sig och sedan följer resonemang kring de olika fallen, två av dem 

diskuteras tillsammans. 

Fallbeskrivningar 

Fallet Emil 

Emil är 14 år gammal och går i årskurs 8. Han bor tillsammans med sin mamma och hennes 

sambo. En av dem har ett jobb, båda har gymnasieutbildning men inte mer. Emil trivs väldigt 

bra hemma. Han har en god självbild och menar att han bryr sig ganska mycket om hur andra 

ser på honom, men det ”beror på hur dom ser på [honom]”. Han trivs bra i skolan, men om 

kraven som ställs på honom säger han ”[det] är för mycket krav! Man bryter nästan ihop”. 

Trots detta så svarar han att han lär sig jättemycket på frågan om hur mycket han lär sig i 

skolan. Emil får ganska mycket hjälp från sina lärare, så mycket som han behöver. Han brukar 

bli godkänd på sina prov, inlämningar och läxförhör men inte så mycket mer. Nivån på 

undervisningen tycker han är ganska hög, men det är bra att man lär sig mycket, tycker han, 

fast inte för mycket på en gång. Han tycker att hastigheten på undervisningen i skolan är 

ganska hög. Emil anser att han lär sig mest när han får lyssna på läraren och anteckna eller när 

han får jobba självständigt samtidigt som han lyssnar på musik.  

Fallet Karin 

Karin är 13 år och går i årskurs 7. Hon bor i fosterfamilj med en fostermamma, fosterpappa 

och deras dotter. Hon trivs inte jättebra hemma. Båda hennes vårdnadshavare har jobb. 

Hennes självbild är lite halvbra och hon bryr sig ganska mycket om hur andra ser på henne. 

Skolan trivs hon ganska bra i och kraven som ställs på henne tycker hon är ganska lagom. 

Hon får ganska mycket hjälp från sina lärare, så mycket som hon behöver. Hennes resultat 

ligger oftast på godkänt-nivån, men inte så mycket mer. Hon tror inte att hennes resultat 

skulle bli bättre om hon fick ännu mer hjälp av lärarna. Karin tycker att hon lär sig ganska 

mycket i skolan och att nivån på undervisningen är bra. Däremot tycker hon att hastigheten på 

undervisningen är alldeles för hög. Hon tycker att hon lär sig mest när hon får jobba 
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självständigt och lyssna på musik samtidigt och när hon får jobba tillsammans med en 

klasskamrat som hon känner sig trygg med och där de båda förstår varandra. På frågan om det 

var något hon ville tillägga har Karin ganska mycket att säga: 

 
Jag tycker att man ska få ha en egen dator som man kan jobba med på skolan och hemma, för vissa 

så kan inte alla gö hemuppgifter som man gör på data och så, för alla har inte tillgång till data 

hemma. Vissa tycker att man jobbar bättre hema än man gör i skolan. Dom datorerna som man har 

i biblan och där nere brukar oftast va upptagna. Jag tycker också att c-inriktning ska va för alla och 

inte till alla som bor i närheten. Jag tycker att man ska jobba med den kompisen som man känner 

bäst på lektioner. 

 

Fallet Hanna 

Hanna är 14 år och går i årskurs 8. Hon bor tillsammans med sin mamma och pappa och sin 

lillebror. Hon trivs jättebra hemma och båda hennes föräldrar är högutbildade och har jobb. 

Hennes självbild är egentligen ganska bra men hon menar att hon ”är nog egentligen rätt nöjd 

med [sig själv], men klimatet i skolan gör det ofta svårt att vara nöjd med sig själv fullt ut”. 

Hon bryr sig ganska mycket om hur andra ser på henne, hon tycker det är viktigt att inte ha ett 

dåligt rykte och att folk inte går omkring och tror saker om henne som inte är sanna. Hon trivs 

ganska bra på sin skola men säger att skolan ”är ju liksom ’kända’ för att hetsa eleverna till 

prestationsångest. Och det går ut även över mig”. På frågan om vad hon tycker om kraven 

som ställs på henne i skolan svarar hon såhär: ”Jag är ständigt stressad över mina betyg. Jag 

har pluggat varje kväll tills jag gått och lagt mig den senaste tiden. Jag har relativt bra betyg 

men nöjer mig aldrig. Men det känns inte som att jag orkar hålla på så här länge till.” Hanna 

får den hjälp hon behöver från sina lärare och hennes betyg brukar ligga på VG. Hon tycker 

att hon lär sig ganska mycket i skolan men att hon ofta får jobba extra hemma för att lärarna 

inte alltid hinner gå igenom allt. Däremot tycker hon att undervisningen ligger på en lagom 

nivå. Hastigheten på undervisningen är lite hög, tycker hon, och hon säger att ”[jag] hänger 

med, men jag hinner inte med”86. Hanna tycker att hon lär sig mest när hon får läxor som hon 

kan jobba med hemma.  

                                                
86 Understrykningen i detta citat är autentisk med hur eleven själv skrev, syftet är inte att jag vill betona något 
särskilt. 
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Fallet Karl 

Karl är 14 år och går i årskurs 8. Han bor tillsammans med sin mamma, sin pappa och en 

storasyster. Han trivs jättebra hemma. Hans föräldrar har båda gymnasieutbildning och båda 

har jobb. Karl är riktigt nöjd med sig själv, har inget att klaga på, är bra på det han gör. Han 

bryr sig inte alls om vad andra tycker eller hur andra ser på honom, han ”kör sitt eget race”. 

Skolan som han går på trivs han mycket bra med och han tycker för det mesta att det är kul. 

Karl tycker att kraven som ställs på honom i skolan ibland är lite höga och att de ibland får 

onödig kunskap. Från lärarna får han den hjälp han behöver och han menar att ”nått mer kan 

inte lärarna göra”. Hans resultat brukar hamna på G och det är han nöjd med. På frågan om 

hur mycket han lär sig i skolan så svarar han: ”Jag lär mig ganska långsamt men lite går in 

iaf”. Nivån tycker han ligger ganska högt och han menar att det ibland blir lite hårt när de ska 

lära in väldigt mycket på några dagar. Karl tycker också att hastigheten på undervisningen är 

för hög. Han anser att han lär sig mest när läraren har genomgång och han får anteckna. 

Fallet Anna 

Anna är 14 år och går i årskurs 8. Hon bor tillsammans med sin mamma och sin pappa. Hon 

trivs inte särskilt bra alls i hemmet. Hennes föräldrar har grundskoleutbildning och en av dem 

är arbetslös. Annas självbild är dålig och hon bryr sig en del om hur andra ser på henne. Hon 

trivs ganska bra i skolan men tycker att kraven som ställs på henne är höga. Hon får en del 

hjälp från sina lärare, men inte så mycket som hon behöver. Hennes resultat ligger ofta under 

godkänd-strecket men hon tror att hon skulle kunna få bättre betyg om hon fick mera hjälp 

från sina lärare. Anna tycker inte att hon lär sig särskilt mycket i skolan men tycker att nivån 

på undervisningen är hög, likaså hastigheten. Hon tycker att hon lär sig mest när hon får läxor 

som hon kan göra hemma. 

Jämförande analys av fallen Emil och Hanna 

Emil kommer från en familj med en ganska låg socioekonomisk status. Bara en av hans 

föräldrar har jobb och båda har bara gymnasieutbildning. Han trivs hemma, har en god 

självbild och presterar oftast på G-nivå. Han tycker att hastigheten på undervisningen är för 

hög och likaså kraven som ställs på honom men han känner att han får den hjälp han behöver. 

Emil tycker om att lyssna på läraren och anteckna eller lyssna på musik och jobba själv. 

 Hanna bor tillsammans med sin mamma och pappa och sin lillebror. Hon trivs jättebra 

hemma och hennes familj har en god socioekonomisk status där båda hennes föräldrar är 

högutbildade och har jobb. Hon har en ganska god självbild men tycker att klimatet i skolan 
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gör det svårt att vara helt nöjd med sig själv, hur andra ser på henne är viktigt. Hon trivs 

ganska bra i skolan, men tempot är alldeles för högt och hon är stressad över sina betyg hela 

tiden fast hon ofta får VG. Hon fyller sin fritid med att plugga. Hon tycker att hon lär sig mest 

när hon får läxor som hon kan jobba med hemma.  

 I tidigare forskning har det visat sig finnas en skillnad i vilken effekt vissa faktorer får 

på pojkar respektive flickor, hur den unga kvinnliga eleven mår är tydligare kopplat till hur 

hon presterar i skolan och hur hon uppskattar sina egna resultat i skolan.87 Därför är 

könstillhörighet en analyskategori av intresse. Detta kan man även se när man tittar på 

Statistiska Centralbyråns undersökning från 2010/2011 som kartlägger barns välmående. Det 

är högre procent tjejer än killar som lider av psykosomatiska besvär.88 Gustafsson m.fl. 

noterar också att unga tjejer från en akademisk bakgrund tog det hårdare när de misslyckades 

i skolan.89 Hanna kommer från en familj där båda föräldrarna har en högre, akademisk 

utbildning och jobb, alltså just den bakgrund som Gustafsson m.fl. beskriver. Hennes 

kommentarer vittnar också om att hon inte mår särskilt bra i skolan när hon skriver att 

”klimatet i skolan gör det ofta svårt att vara nöjd med sig själv fullt ut”. Samtidigt har vi Emil, 

som är lite av Hannas motsats. Dels är han kille, men han har också en bättre självbild 

samtidigt som han presterar på en lägre nivå och kommer från en familj med icke-akademisk 

socioekonomisk status. Här kan man se att kopplingen mellan familjebakgrund och prestation 

stämmer överens med tidigare forskning90 och att Emil inte nödvändigtvis kopplar ihop sin 

självbild med sin skolprestation i lika stor utsträckning som Hanna gör. 

Fallanalys av Karin 

Karin och undervisningen 

Karin är ett speciellt fall. Det finns förstås inget sätt för oss att veta hur hon hamnade i en 

fosterfamilj, vilket betyder att vi inte kan ta hänsyn till det i analysen. Däremot kan vi se att 

hon inte trivs jättebra hemma och att hennes självbild är ganska låg. Prestationen ligger heller 

inte på en särskilt hög nivå men samtidigt tror inte Karin att hon skulle prestera bättre med 

mer hjälp. Det som är viktigt för Karin är att hon får jobba med personer som hon känner sig 

                                                
87 Gustafsson m.fl. (2010), s. 77, 102-103. 
88  Statistiska Centralbyrån: http://www.scb.se/Pages/ProductTables____261123.aspx, barns psykosomatiska 
besvär. 
89 Gustafsson m.fl. (2010), s. 74. 
90 Håkansson, J (2011), s. 19 samt Gustafsson m.fl. (2010), s.103 och Björklund, A., Lindahl, M., Sund, C 
(2003), s. 27. 
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trygg med, eller som förstår henne. Trygghet i klassrummet är något som Gustafsson m.fl. 

lyfter, fast i relationen mellan läraren och eleven:  

 
It has been shown that harsh school discipline is not productive; instead frequent rewards, praise, 

and appreciation should be used. Schools should be aware of the importance of a pleasant and 

comfortable environment.91 

 
De skriver ”pleasant and comfortable environment” vilket skulle kunna översättas ”trevlig 

och bekväm miljö”. Skolor borde vara medvetna om vikten av detta, menar de. Barn och 

ungdomar som befinner sig i en trygg och stöttande miljö och får bekräftelse och uppmuntran 

mår ofta bättre.92 Håkansson (2011) skriver också:  

 
Att bygga förtroendefulla relationer […] med eleverna handlar om att respektera elevernas 

bakgrund och kultur samt ha förmåga att lyssna, känna empati, ge värme och uppmärksamhet. 

Elevens förtroende för läraren skapar trygghet i studiesituationen och leder till goda 

studieresultat.93 

  

Det framgår av Karins enkät att förtroende och trygghet är viktigt för henne. När hon skriver 

om sin egen inlärning så är det dock inte relationen till läraren som hon understryker, utan 

relationen till andra elever.  

Karin och självbilden 

Tidigare forskning har visat att en god självbild kan tjäna som skydd i en situation där man 

känner sig stressad och otrygg. Den kan också fungera som ett skydd mot psykiska besvär 

som grundar sig i negativa livserfarenheter.94 Karins självbild är inte särskilt bra och hon 

tycker att hastigheten är för hög på undervisningen i skolan. Två gånger efterlyser hon 

dessutom möjligheten att få jobba med en klasskamrat som hon känner väl. Behovet av att 

jobba tillsammans med någon hon känner sig bekväm med är alltså viktigt för henne.  

                                                
91 Gustafsson m.fl. (2010), s. 14. 
92 Ibid, s. 14. 
93 Håkansson (2011), s. 29 
94 Gustafsson m.fl. (2010), s. 75 
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Fallanalys av Karl 

Karl gestaltar bra det Gustafsson m.fl. skriver om att akademisk framgång är mer ihopkopplat 

med välmående hos flickor än hos pojkar.95 Framförallt om man jämför honom med Hanna, 

som kom från en akademisk bakgrund och ställde höga krav på sig själv. Karl presterar 

återkommande på en G-nivå, men det påverkar inte hans självbild negativt, utan han är 

fullkomligt nöjd. Gustafsson m.fl skriver också att det är troligt att hotet att förlora en god 

socioekonomisk ställning väger tyngre hos unga kvinnor än hos unga män, vilket i sin tur 

leder till att det är viktigare för unga kvinnor att prestera bättre i skolan.96 Karl verkar inte alls 

vara orolig. 

Fallanalys av Anna 

Vid första anblicken verkar det som att Anna stämmer bra in på det vi redan har konstaterat; 

att familjebakgrunden har en stor inverkan på elevens prestation i skolan samt att prestationen 

hänger ihop med självbilden och tvärtom.97 Anna har en hemmiljö som hon inte trivs särskilt 

bra med där ingen av hennes föräldrar är högutbildad och en dessutom är arbetslös. Hon har 

en dålig självbild och presterar dåligt i skolan. Den första anblicken som säger att Anna passar 

in i tidigare forsknings slutsatser stämmer antagligen i det här fallet. I Annas fall finns det 

inget sätt att fastställa om hennes självbild beror på resultaten hon får eller om det är tvärtom, 

men hon tror ändå att hon skulle kunna prestera bättre med mer hjälp från lärarna.  

                                                
95 Se fotnot 84. 
96 Gustafsson mfl. (2010), s. 102. 
97 Håkansson (2011), s. 19, Gustafsson m.fl. (2010), s. 47. 
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Diskussion av analysresultat 

Detstudie 1 och 2: Elevernas uppfattning av sina egna studieresultat och 

undervisningen 

Den kvantitativa undersökningen visade både hur eleverna uppfattade sina prestationer i 

resultatform, dvs. betyg i det här fallet, samt hur de uppfattade möjligheten till fortsatt 

utveckling och högre resultat genom mer hjälp från lärarens håll. Hattie (genom Håkansson, 

2011) skriver om elevens självskattning som en av de största påverkansfaktorerna när det 

gäller elevens egen inverkan på sina studieresultat. I sin analys av det menar han att det kan 

innebära att eleverna har god kännedom om sin prestationsförmåga eller att det kan skapa en 

barriär där det snarare blir något som styr elevens förmåga att prestera.98 I min egen empiri är 

det 8,4% av eleverna (8 elever) som tror sig kunna nå bättre resultat om de fick mer hjälp, 

vilket måste innebära att de är medvetna om att de har mer potential men behöver hjälp att nå 

högre höjder av kunskap vilket vittnar om en mycket god kännedom om sin 

prestationsförmåga snarare än en barriär som begränsar deras prestationsförmåga.  

 När det kommer till elevernas uppfattning av kraven som ställs på dem så är svaren 

väldigt olika och de som ringade in en hög siffra, dvs. de som tyckte att kraven var för höga, 

var inte nödvändigtvis de lågpresterande utan det var ganska jämnt fördelat bland de lågt 

presterande eleverna och de högt presterande eleverna. Vinterek lyfter de högpresterande 

eleverna när hon redogör för en viss form av individualisering: 

 
Barn från familjer med goda och måttliga resurser återfanns till största delen bland de 
prestationsinriktade eleverna. För dessa elever innebar egen planering möjligheter till att 
avancera men också stress. Vissa elever kan vara hjälpta av den minskade offentligheten som 
det innebär att få arbeta utifrån en egen agenda och andra inte. För de prestationsinriktade 
eleverna blir planeringsboken och det individualiserade arbetssättet inte någonting positivt. De 
kan jaga på sig själva än mer och förstärker därmed sina problem. De tilltalas inte av 
valfriheten. Den blir en belastning för dem.99 

 

Den typen av elev som Vinterek redogör för ovan representeras bra av Hanna (se fallen) som 

är just den typen av elev som jagar på sig själv för att hela tiden prestera bättre men ändå har 

en känsla av inte räcka till. Den typen av elever kan också uppfatta kraven som mycket högre 

än de egentligen är. Bland fritextsvaren finner vi t.ex. ”[det] är för mycket krav! Man bryter 
                                                
98 Håkansson (2011), s. 14. 
99 Vinterek (2006), s. 113-114. 
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nästan ihop” och ”[det] är många läxor & det är plugg varje dag och ofta på helgen. Kraven är 

väldigt höga på min skola och det är definitivt konkurrens mellan eleverna”. 

 Ett annat intressant resultat av undersökningen var att den klassiska genomgången, 

alltså när läraren pratar och eleverna antecknar, fortfarande går hem hos dagens ungdomar. 

Ett fritextsvar löd ”[de] förklarar och ibland har de genomgångar, ibland kan jag önska de 

hade fler genomgångar.” Av de 95 elever som deltog i undersökningen var det nästan 60 

(63%) elever som kryssade i detta alternativ på fråga 16 (se figur 2). Vinterek (2006) skriver 

att individualiseringsprocessen ofta sker på bekostnad av genomgången och att eleverna får 

jobba själva i större utsträckning.100 Om eleverna lär sig mest när de får lyssna på läraren och 

anteckna så är ju inte det något läraren vill ta bort från sin undervisning utan snarare något 

som han/hon vill lägga ner mer tid på. 

 

Delstudie 3: Emils, Karins, Hannas, Karls och Annas perspektiv 

Analysen av fallen blev intressant. Av de elever som valdes ut för fallbeskrivningarna passade 

samtliga på olika sätt in i de resultat som tidigare forskning har kommit fram till och som den 

övergripande analysen av undersökningen visade. Något som alla fem fallen visade var att 

familjebakgrunden har en inverkan på skolprestationen. Det som var avvikande var just 

skillnaden mellan eleverna av manligt kön och de av kvinnligt. Framför allt fallet Hanna 

bekräftade just det som Gustafsson m.fl. skriver om: att unga kvinnor som kommer från en 

akademisk familj har svårare för att acceptera sämre resultat i skolan och låter det få en större 

inverkan på självbilden.101 Dessutom menar Håkansson (2011) att föräldrars förväntningar på 

sina barn påverkar skolprestationerna en hel del. 102  Det är rimligt att anta att de 

förväntningarna är högre från föräldrar som själva har en akademisk utbildning i ryggen och 

att detta kan vara en anledning till att barn från en familj med högre socioekonomisk status 

därför presterar bättre i skolan. Hanna nöjer sig till exempel inte med sina resultat trots att hon 

presterar på VG-nivå. 

 Samma mönster kan vi se hos Karl och Emil. Dessa två unga män presterar på G-nivå, 

men till skillnad från Hanna så känner de sig helt nöjda med detta. Det är säkert inget 

sammanträffande att de båda kommer från familjer med sämre socioekonomisk status än 

Hannas familj. Förväntningarna hemifrån är kanske inte lika höga och Karls och Emils 

                                                
100 Vinterek (2006), s. 63 
101 Se ”Fallet Hanna” samt Gustafsson m.fl. (2010), s. 74. 
102 Håkansson (2011), s. 20. 
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självbild ligger ändå på topp. Att Emil och Karl presterar på G-nivå medan Hanna presterar på 

VG-nivå har alltså inte med deras könstillhörighet att göra 103  utan det är andra 

påverkansfaktorer som kommer in i bilden. En sådan faktor är till exempel familjesituationen. 

I Karls och Emils fall så har de en trygg hemmiljö som de trivs i och vari de möjligen 

förankrar en god självbild medan Hanna förankrar sin självbild i sina studieresultat. Detta 

resulterar i att hennes självbild är sämre än Karls och Emils, eftersom hon inte nöjer sig med 

ett VG.  

 Trygghet och förtroende är också en viktig faktor enligt Håkansson (2011).104 Detta 

kommer vi in på när vi träffar Karin och Anna. Ingen av dem trivs hemma och bådas självbild 

är ganska dålig. För Karin är det också viktigt att man får jobba tillsammans med någon som 

man känner när man gör par- eller grupparbeten i skolan. Förtroende och goda relationer är 

viktigt, framför allt till andra elever. Vi vet inte mycket om Karins familjebakgrund, förutom 

att hon bor i fosterfamilj. Anledningen till varför hon gör det har vi ingen kunskap om, men 

självbilden som skulle kunna ge Karin styrka och skydd i en stressig vardag105 har hon inte i 

den utsträckning hon skulle behöva den. Inte heller Anna har den tillgången. Här kan man 

argumentera för att trygghet och goda relationer i skolan blir extra viktigt för Karin och Anna 

för att kompensera för den dåliga självbilden och hemmen som de inte trivs i.  

Anna, undervisningen och skolans kompensatoriska uppgift  

Tidigare forskning har visat att en trygg miljö i skolan och ett förtroende till läraren leder till 

bättre resultat.106 Anna ger uttryck för i sina svar på enkätfrågorna att hon är i behov av trevlig 

miljö för att främja inlärningen och behöver få den miljön i skolan. I Annas fall behöver 

skolan dessutom kompensera för den bakgrund som hon har.107 Det är trots allt en av skolans 

uppgifter. I Lgr-11 står det att ”[a]lla som arbetar i skolan ska […] bidra till att elevens studie- 

och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.”108 Detta betyder 

att skolan är skyldig Anna att ta hänsyn till hennes bakgrund, men inte låta den försämra 

hennes möjligheter att ändå prestera bra i skolan. 

 

                                                
103 Ibid, s. 16 
104 Ibid, s. 29 
105 Gustafsson m.fl. (2010), s. 75. 
106 Håkansson (2011), s. 29. 
107 Ibid, s. 62. 
108 Skolverket (2011b), s. 17. 
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Konklusion 

I den här uppsatsen har det alltså genom kvantitativ och kvalitativ analys undersökts hur 

elever uppfattar sina egna studieprestationer samt hur de uppfattar undervisningen och hur det 

i så fall påverkar deras studieprestationer. Det har också genom kvalitativ analys undersökts 

huruvida enskilda elevers prestationer i skolan eventuellt kan kopplas till deras psykosociala 

situation. Resultatet av analysen som fokuserade på elevers skattning av studieprestationer 

och undervisning var att de elever som deltog i enkätundersökningen har en ganska god 

uppfattning om sin egen studieprestation och sin kapacitet att utvecklas. Man kunde också 

avläsa att varken hastigheten, kraven eller nivån genererade någon avvikande reaktion bland 

eleverna men av dem som tyckte att kraven var för höga var det övervägande del som ändå 

var ganska högpresterande elever (VG eller MVG som återkommande resultat). Att uppfatta 

att kraven är för höga är alltså inte synonymt med att vara lågpresterande utan säger i vissa 

fall mer om kraven som de högpresterande eleverna ställer på sig själva. Av 

fallbeskrivningarna kunde man avläsa att Hanna var ett typexempel på den sortens elev. Hon 

skriver i ett fritextsvar ”Jag är ständigt stressad över mina betyg. Jag har pluggat varje kväll 

tills jag gått och lagt mig den senaste tiden. Jag har relativt bra betyg men nöjer mig aldrig. 

Men det känns inte som att jag orkar hålla på så här länge till.” I den här kommentaren skriver 

Hanna själv att hon har bra betyg men aldrig nöjer sig. 

 Något annat intressant som framgick av enkätundersökningen var att nästan 60 (63%) 

av de 95 eleverna som deltog fortfarande föredrar att lyssna på läraren och anteckna, det är då 

de anser att de lär sig mest. Många av de individualiseringsmetoder som man praktiserar idag 

går till stor del ut på eget arbete och i vissa fall planering av eget arbete. Man kapar alltså mer 

och mer bort den biten av undervisningen som är genomgång framme på tavlan.109 

 Om elever har så god uppfattning av sina egna skolprestationer och dessutom av sina 

inlärningsprocesser som empirin visar så bör man som högstadielärare kanske, som LGR 11 

så noga understryker, låta dem påverka planeringen i större utsträckning och ge dem mer eget 

ansvar. Eventuellt bör detta göras utan bekostnad av de gemensamma genomgångarna som 

sker då läraren pratar och eleverna får lyssna och anteckna. De elever som i nuläget känner att 

de behöver få mer hjälp för att kunna nå bättre resultat kanske i ett sådant läge skulle känna 

att de förstår mer av genomgången och inte behöver individuell hjälp i samma utsträckning. 

 I den kvalitativa analysen av fallen utkristalliserades några andra aspekter. En av de 

                                                
109 Vinterek (2006), s. 68. 
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aspekterna var tryggheten och förtroendet mellan elever och lärare. Håkansson (2011) menar 

att detta är en viktig del av elevens inlärning110, kanske framför allt om eleven kommer från 

en bakgrund där varken trygghet eller förtroende är huvudingredienser. 

 Varje elev ska alltså kunna få den hjälp han/hon behöver, känna att han/hon har en bra 

relation till sin lärare och kunna få undervisning som är anpassad efter just honom/henne 

(utan att läraren offrar för mycket av de lärarledda delarna av undervisningen) i ett klassrum 

om ca.30 elever. Vad som är pedagogiskt rätt i det läget är svårt att säga men det är tryggt att 

anta att det är något som de flesta lärare kämpar med i stort sett varje dag. Samarbetet i 

klassrummet måste betonas, att lärare och elever utformar undervisningen för att tillsammans 

hjälpas åt att utvecklas och nå högre studieresultat. Detta kräver att eleverna är medvetna om 

var de ligger till kunskapsmässigt och att läraren är medveten om vad varje elev behöver för 

att fortsätta att utvecklas. Där kommer den formativa bedömningen in i bilden, som 

Håkansson (2011) understryker är så viktig för elevernas skolprestationer. Den formativa 

bedömningen talar om för eleven var han/hon ligger till rent kunskapsmässigt och vad 

han/hon behöver göra för att fortsätta att utvecklas.111 Det är ett individualiserat sätt att jobba 

utan att högstadieläraren nödvändigtvis måste offra de gemensamma genomgångarna i 

undervisningen. 

  

 

 

 

 

                                                
110 Håkansson (2011), s. 29. 
111 Ibid, s. 40. 
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Bilaga 1 

Enkät 

 

Jag är:  Kille  Tjej  Ålder:  

 

1. Vilka bor du tillsammans med? (T.ex: mamma, pappa, storebror och lillasyster eller 

liknande) 

Svar:       

 

2. Hur trivs du i ditt hem? På en skala från 1 till 10 där 1 är att du inte trivs så bra och 10 

är att du trivs väldigt bra. Ringa in siffran som du tycker passar ditt svar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Vilken nivå av utbildning har dina föräldrar?  

o Högskola/universitet/yrkesutbildning.  

o Gymnasieutbildning.  

o Grundskoleutbildning 

 

4. Har båda dina föräldrar ett jobb? 

o Ja 

o Nej 

 

5. Hur är din självbild? På en skala från 1 till 10 där 1 är att du har en väldigt negativ bild 

av dig själv och 10 är att du har en väldigt positiv bild av dig själv och är helt nöjd 

med den du är. Ringa in siffran som du tycker passar ditt svar. 

 

1 2 3 4  5  6  7  8  9 10 
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 Kommentar:     

      

       

 

6. Hur mycket bryr du dig om hur andra elever på skolan ser på dig? På en skala från 1 till 

10 där 1 är att du inte alls bryr dig vad andra tänker och tycker och 10 är att du bryr 

dig väldigt mycket om vad andra tänker och tycker om dig. Ringa in siffran som du 

tycker passar ditt svar. 

1 2 3 4  5  6  7  8  9 10 

 Kommentar:     

      

       

 

7. Hur trivs du i skolan? På en skala från 1 till 10 där 1 är att du inte trivs alls och 10 är att 

du trivs väldigt bra. Ringa in siffran som du tycker passar ditt svar. 

1 2 3 4  5  6  7  8  9 10 

Kommentar:     

      

       

 

8. Vad tycker du om kraven som ställs på dig i skolan? På en skala från 1 till 10 där 1 är 

att kraven är alldeles för låga och du klarar dem hur lätt som helst och 10 är att kraven 

är alldeles för höga och du känner att det är omöjligt för dig att nå dem. Ringa in 

siffran som du tycker passar ditt svar. Om du tycker att kraven är alldeles lagom och 

rimliga för din prestationsnivå, ringa in 5.  

1 2 3 4  5  6  7  8  9 10 
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 Kommentar:     

      

       

 

9. Hur mycket hjälp får du från dina lärare? På en skala från 1 till 10 där 1 är nästan ingen 

hjälp alls och 10 är väldigt mycket hjälp. Ringa in siffran som du tycker passar ditt 

svar. 

1 2 3 4  5  6  7  8  9 10 

Kommentar:     

      

       

 

10. Får du den hjälp du behöver?  

o Ja  

o Nej 

 

11. Hur ser dina resultat ut i skolan? Ringa in det betyg/resultat som du oftast får på 

inlämningsuppgifter och prov.  

IG/inte så många rätt.  

G/ungefär hälften rätt.  

VG/ungefär ¾ rätt.  

MVG/(nästan) alla rätt. 

 

12. Om du kryssade att du inte får den hjälp du behöver och dessutom får ganska dåliga 

resultat på dina inlämningsuppgifter och prov, tror du att dina resultat skulle bli bättre 

om du fick den hjälp du behövde?  

o Ja  

o Nej 
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13. Hur mycket lär du dig i skolan? På en skala från 1 till 10 där 1 är att du nästan inte lär 

dig något alls och 10 är att du lär dig jättemycket. Ringa in siffran som du tycker 

passar ditt svar. 

1 2 3 4  5  6  7  8  9 10 

Kommentar:     

      

       

 

14. Vilken nivå tycker du att undervisningen ligger på? På en skala från 1 till 10 där 1 är 

en nivå som är alldeles för lätt för dig och 10 är en nivå som är alldeles för svår för 

dig. Ringa in siffran som du tycker passar ditt svar. Om du tycker att nivån på 

undervisningen i skolan är bra, kryssa 5. 

1 2 3 4  5  6  7  8  9 10 

Kommentar:     

      

       

 

15. Vad tycker du om hastigheten på undervisningen i skolan? På en skala från 1 till 10 

där 1 är att det går för långsamt fram och 10 är att det går för fort och du inte riktigt 

hänger med. Ringa in siffran som du tycker passar ditt svar. Om du tycker att 

hastigheten på undervisningen är bra, ringa in 5. 

1 2 3 4  5  6  7  8  9 10 
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Kommentar:     

      

       

 

 

 

16. När tycker du att du lär dig mest? Du får kryssa mer än en ruta. 

När läraren har genomgång framme på tavlan och du får anteckna.  

När du får jobba själv med övningar i din bok och det är helt tyst i klassrummet.  

När du får jobba tillsammans med andra elever och lösa problem eller komma 

fram till slutsatser tillsammans med dem.  

När du får lyssna på musik och jobba självständigt.  

När du får läxor som du kan göra hemma.  

Annat, nämligen:     

 

17. Är det något du vill tillägga? 

 

 
 

 


