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Abstract:  

Människan har i tidig ålder behov av att uppleva samhörighet och känna tillhörighet till ett 

socialt nätverk för att utvecklas kognitivt, emotionellt och socialt. Tonåringens sociala 

samspel och vänskapsrelationer upptar en stor del av tonåringens tid, både när det gäller 

faktiska handlingar samt sinnet, och oftast sker den sociala samvaron på skolan. Syfte med 

denna studie var att öka förståelsen om kunskapen om hur vänskap påverkar betygen hos 

flickor i årskurs nio. Det vill vi göra genom att undersöka hur mycket tid flickor disponerar 

för studier och vänner samt om de uppfattar att deras vänskap påverkar deras betyg och 

dessutom hur flickorna ser på sina betyg. Vi vill uppnå syftet genom fasta svarsalternativ, vi 

bestämde oss därför för att använda enkäter och där med ansåg vi att en kvantitativ metod var 

rimlig för vårt syfte och våra frågeställningar. Vårt resultat säger oss att majoriteten av 

flickorna i årskurs nio gett preferens åt att umgås med sina vänner istället för att lägga tid på 

sina studier. Resultat visar på hur viktigt det sociala umgänget är för deltagarna.  
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1. Inledning 

Det finns inga publicerade studier om flickors vänskapsrelationer under tonårstiden påverkar 

deras betyg. I media och rapporter hör och läser man om tonåringars psykiska hälsa. Där 

många tonåringar uppger att de lider av flera olika stressymptom och sämst mår tonårstjejer, 

bland annat på grund av de krav som nutidens skola och samhälle ställer. Det kommer likaså 

rapporter om att många ungdomar inte har fullständiga betyg vid årskurs nio. Därför vill vi i 

denna studie ta reda på om flickor upplever stressymtom och inte uppnår fullständiga betyg 

vid årskurs nio på grund av sina vänskapsrelationer. Vi vill öka förståelsen om kunskapen om 

hur vänskapen påverkar betygen hos flickor.  

2. Begreppsförtydligande  

I vår studie har vi för avsikt att studera hur vänskap påverkar betygen hos flickor i årskurs nio. 

Vi har valt att inleda uppsatsen med att förtydliga de olika begrepp som var viktiga för den 

här studien, det för att du som läsare ska få större förståelse för dess betydelse som 

förekommer.  

Tonåring 
Tonåren är en tidsperiod mellan barnets självcentrerade lek- och fantasivärld och den vuxnes 

självständiga, ansvarstagande liv med större frihet och skyldighet gentemot sig själv och 

andra samt med mer självkännedom än tidigare. Tonåren kan definieras som en period 

karaktäriserad av sökandet efter identitet och utvecklandet av autonomi; tonåringen ska hitta 

sin identitet och börja ta ansvar för åsikter, handlingar och välmående (Goldinger, 1989). 

 

World Health Organisation (WHO) definierar tonåringar som personer mellan tio och nitton 

år (2003). Tonårstiden är övergångsperioden från barndom till vuxendom. Denna period som 

präglas av fysiska och psykologiska förändringar är en del i tonåringarnas förberedelse att bli 

vuxna. Upplevelsen av tonårstiden skiljer sig markant mellan könen och påverkas bland annat 

av klasstillhörighet och kulturell hemvist. (WHO, 2003). 

 

Under tonårstiden skapar individen sin egen identitet genom att frigöra sig från sina föräldrar 

och denna väg till självständighet kräver att de experimenterar med och utforskar den egna 

identiteten. Ett typiskt drag för tonårstiden är ambivalensen. Man vill både växa, bli stor och 

ta ansvar men samtidigt vill man vara liten, hjälplös och ompysslad (Goldinger, 1989). 

Betyg 

Grundskoleförordningen (1994:1 194) framför att betyget uttrycker i vilken mån den enskilda 

eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock. 

Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg. Läraren 

skall vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 

förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.  

Betyg skall sättas i slutet av varje termin när ett ämne eller ett ämnesblock har avslutats. Det 

är läraren som sätter betygen och de skall använda sig av följande beteckningar icke godkänt 

(IG) godkänt (G), väl godkänt (VG), mycket väl godkänt (MVG) och sätts av läraren. Med 

tanke på att lärarna är autonoma i sin bedömning kan betyg inte överprövas(SFS, 1999:683). 

Av läroplanen framgår att rektorer har ett särskilt ansvar för att lärarna får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter 

(skolverket Lpo, 94).  
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Vän 

Vi har valt att använda begreppet vän, både i våra frågeställningar och i enkäten. Vi anser att 

vän är det mest träffande begrepp att använda i vår undersökning, då vi upplever att begreppet 

har en mer språkligt etablerad innebörd än vad exempelvis kamrat eller kompis har. Enligt 

Hill och Rabe (1994) så skiljer vissa forskare på kamratskap och vänskap - vänskap innehåller 

mer känslomässiga komponenter som förtroende, tillit och sympati. Medan kamratskap ligger 

på det praktiska planet, så som att göra saker tillsammans (Hill & Rabe 1994).  

 

En vän är vad varje enskild person lägger för innebörd i begreppet, vilket är olika beroende på 

kön, generation och klass. Men generella aspekter som människan uppfattar som en 

idealiserad bild är uppriktighet, förståelse, engagemang, respekt, varaktighet, trygghet och 

accepterande. Människan har ett behov av vänskap ända från tidig barndom och sedan för 

resten av livet. En vänskapsrelation är personlig och frivillig som karaktäriseras av intimitet, 

tillit, lojalitet och att parterna trivs i varandras sällskap.  

Även aspekter som socialt stöd, tillgivenhet, jämlikhet, autenticitet och stabilitet är 

återkommande i beskrivningar av vänskap (Kazdin, 2000). 

 

Människor beskriver sina vänskapliga relationer utifrån definitioner som kamrat, klasskamrat, 

arbetskamrat, barndomsvän, kompis och bekant. En vänskapsrelation bygger på ett jämlikt 

förhållande, djupgående intimitet och öppenhet. All vänskap bygger på att man delar med sig 

av sin privata sfär och sina känslor. Detta kan göra relationer sårbara, eftersom att känna till 

för lite kan innebära brist på förtroende till den andra partnern, men att känna till det mesta 

om varandra kan utgöra ett hot om relationen brister. En vän är en individ man delar intressen, 

aktiviteter, närhet och likhet med och i sociala kontexter skapar vi olika 

vänskapsrelationer(Ihrskog, 2006). 

 

Hill och Rabe (1994) delar Ihrskog syn på vänskap och menar att det är svårt att precisera vad 

vänskap är, eftersom det tar olika former beroende i vilket samhälle och i vilken tidsperiod vi 

lever i. Enlig Hill och Rabe (1994) är vänskap en rad olika möten där varje möte skapar 

bekräftelse att människor behöver varandra och att dessa möten har ett stort mänskligt värde 

där tankar, drömmar och känslor utbyts. Vänskap är en relation som inte är hierarkisk utan 

skapas mellan jämlika och är en komplex och dynamisk relation, som kan bevaras, stärkas 

eller försvagas över tid (Hill & Rabe 1994). 

3. Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras en kort översikt om vänskap, vänskapens betydelse och hur 

vänskapen ser ut bland tonåringar. Vi presenterar i detta avsnitt även kort översikt om betyg 

och dess betydelse för skolan och den enskilda flickan/eleven.  

3.1 Vänskap bland tonåringar 

En allmänt accepterad definition på vänskap saknas och olika kvalitéer och egenskaper av 

vänskap betonas olika i litteraturen. Men om vi börjar med att försöka definiera vad vänskap 

betyder för oss författare, när vi tänker på våra vänner så tänker vi på en viss sorts kärlek, en 

kärlek som är lika stark, pålitlig och omöjlig att klara sig utan, som kärleken man delar till 

sina föräldrar eller sitt barn.  Vi har dock blivit motbevisade i vår tanke av forskare som 

menar att vänskapen har olika grader av former och kan utvecklas till och från olika grader av 

styrka till att bli alldeles perfekt. Vänskapen har en utopi, ett ideal, den har en rättvisa vilket 

kärleken saknar. Men hur ser då vänskap ut bland tonåringar?  
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Enligt Erling & Hwang (2001) söker en tonåring samhörighet, där det finns outtalade regler 

om jämlikhet, rättvisa och meningsfullhet. Vänskap för tonåringen ger tillfälle att identifiera 

sig med någon annan, att våga vara sig själv och samtidigt känna trygghet. Vänskap är 

spontan och självvald och utgår från någon form av likhet, i intresse, ålder eller kön som 

därigenom ger vännerna en ömsesidig bekräftelse. Erling & Hwang (2001) fastställer att 

tonåringar har ett stort behov av vänner och att de konstant oroar sig över att deras 

vänskaprelationer inte ska fungera under ungdomsåren. Att tonåringar ser det som en 

nödvändighet men inte som en självklarhet att ha vänner. För tonåringar skapar vänner 

intimitet, självkänsla och självkännedom, ett identitetsskapande. Relationerna till jämnåriga 

får allt större betydelse under ungdomstiden jämfört med tidigare och tonåringar tillbringar en 

mycket stor del av sin tid med vänner. Förutom att vännerna fungerar som förebilder och 

bollplank så underlättar de för tonåringen att separera känslomässigt från sin familj och bli 

mer en egen individ.  

 

Människan har ett behov av vänskap ända från tidig barndom och sedan för resten av livet. 

Det finns fler aspekter än behovet av glädje som gör att människan behöver vänner. Vänner 

hjälper varandra att genomgå de förändringar som livet kräver, genom att finnas där för 

varandra och dela varandras upplevelser, rädslor, tankar och känslor. Vänskapsrelationer 

jämförs som en företeelse som uppstår, som kan växa i styrka och utvecklas för att sedan avta 

eller ta slut. Vänskap är ett synnerligen komplext och flerdimensionellt begrepp som utgör en 

kärna i livet, i vilken man vill vara delaktig och som kräver en hög social kompetens för att 

etablera(Kazdin, 2000).  

3.2 Vänskapens betydelse 
"Utan vänner tror jag knappt att livet vore värt att leva. Vänskap är kärlekens vardag."  

(Österberg, 2007) 

I vänskapens västerländska definition ingår just detta: vänskapen bygger på frivillighet, 

ömsesidig välvilja och gemensam tillit. Ofta trivs vänskapen dessutom bäst när olikheten 

mellan kontrahenterna inte är alltför stor. Vännerna behöver givetvis inte vara varandras 

kopior, men det är en fördel om de delar vissa värden och inte upplever relationen som 

ojämlik. Den bästa vänskapen är den som består av respekt och ärlighet trots olikheter, en 

harmoni av motsatser (Österberg, 2007).  

 

Även om vänskapsrelationer finns under barndomen, så förändras deras betydelse och sättet 

på vilket de är strukturerade under tonårstiden. I början av tonårstiden består oftast vänkretsen 

av en grupp av samma kön men med tiden blir gruppen större och det börjar bildas grupper 

med blandade kön.  Grupperna blir även en möjlighet för tonåringen att pröva olika roller och 

stilar. Eftersom relationer till jämnåriga är så betydelsefulla under tonåren, blir det speciellt 

påfrestande att vara utanför, att inte få vänner ger negativa konsekvenser för tonåringens hälsa 

och känslomässiga utveckling.  Att inte känna samhörighet med jämnåriga ökar risken för 

såväl depression som beteendeproblem som problem i skolan (Hwang & Nilsson, 1996).  

3.3 Genus och vänskap 

”Kvinnors vänskap kan beskrivas som ”ansikte mot ansikte”, medan mäns vänskap kan beskrivas 

som ”sida vid sida” (Rubin, 1987) 

Kvinnors och mäns vänskapsrelationer skiljer sig åt från varandra. Kvinnor definierar 

relationen till en vän som en kärleksfull och utvecklande relation som karaktäriseras av 

respekt, tillit, jämlikhet, engagemang, frihet, likhet gällande referensramar samt ömsesidig 

hjälpsamhet. Andra viktiga aspekter av den kvinnliga vänskapen är att kvinnor delar 
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känslomässiga förtroenden med varandra men även att kvinnan ser vännen som någon de kan 

lita på eller ringa till för att få hjälp. Kvinnor beskriver ett större djup i kommunikationen, 

mer känslomässigt engagemang och större känslomässigt fokus samt mer närhet och trygghet 

i sina vänskapsrelationer än vad män gör. Kvinnors förhållanden innebär en högre grad av 

beroende och sårbarhet än manlig vänskap. Närheten och tilliten innebär dock att den 

kvinnliga vänskapen är mer kostsam än den manliga, eftersom den innebär att kvinnan ska 

vara tillgänglig för vännerna när de behöver henne (Bagwell et al., 2005).  

 

Ytterligare något som skiljer kvinnors och mäns vänskap åt, är att kvinnor föredrar vänner 

som de kan relatera till på flera sätt, medan män utvecklar olika relationen för att 

tillfredsställa olika behov. Däremot skiljer det sig inte mellan könen hur mycket tid de 

spenderar med sina vänner. Den kvinnliga vänskapen fyller flertalet känslomässiga och 

stödjande funktioner. Kvinnliga vänner hjälper varandra att klara av det vardagliga 

känslomässiga slitet och stärker varandras självförtroende. Inom den kvinnliga vänskapen 

finns utrymme att dela det allra innersta, erfarenheter, smärta och utmaningar. För många 

kvinnor utgör deras kvinnliga vänner en trygghet och en stabil grund i deras liv (Duck, 1999). 

  

Kvinnlig vänskap hjälper till att förhindra känslor av ensamhet. Kvinnor har svårt att kritisera 

varandra eftersom de identifierar sig så pass mycket med varandra och känner empati och 

sympati i stor utsträckning. Den kvinnliga vänskapen har inte bara positiva egenskaper, utan 

kan också rymma negativa känslor som smärta, ilska, avund, sorg, konkurrens, skuld och 

svartsjuka. Det finns dock ett motstånd att tala om dessa känslor med vännen. Kvinnor i 

vänskapsförhållanden ger sällan uttryck för ilska. De undviker att ge uttryck för ilska 

gentemot sin vän och blir nervösa och rädda när de vet att deras vän är arg på dem, detta 

eftersom ilskan upplevs som ett hot mot relationen (Hwang & Nilsson, 1996). 

3.4 Skola, betyg och utbildningsresultat 

Tonåringar tillbringar en stor del av sin tid i skolan, som är att betrakta som tonåringens 

arbetsplats. Tonåringarnas kompetenser har en avgörande betydelse för deras psykiska hälsa 

och i skolan får tonåringen utveckla dessa. Skollagen har som mål att skolan ska utveckla 

kunskaper och färdigheter hos skolelever. Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins 

grund och skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja 

och lust att lära. Skolan ska sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier 

och sin arbetsmiljö, detta ska bidra till att ge en grund för fortsatt utbildning(Lpo 94).  

När det gäller bedömning och betyg står det i läroplanen att det ska skildra vilken utsträckning 

den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive ämne eller 

ämnesblock. Som stöd för bedömning av elevernas resultat har lärarna ämnesspecifika 

kriterier som anges i respektive kursplan, men det generella som lärarna ska sträva efter i 

varje ämne är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar 

förmågan att själv bedöma sina resultat(Skolverket, Lpo 94).  

Elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att denne tar ett allt större ansvar 

för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 

utformning. Steenbergs tro om omdömen och betyg är att ge eleverna tydliga signaler om vad 

de presterat och menar att flickor i skolan har ett mer ambivalent förhållande till betyg i 

jämförelse med pojkar (Steenberg, 1997).  

 

I Skolverkets officiella statistik samlas varje år uppgifter in om bland annat elever och 

utbildningsresultat. Enligt den senaste årsrapporten (2009) som baseras på skolverkets 

officiella statistik och syftar på sammanfatta de senaste årens utveckling inom bland annat 

grundskolan, redovisar att våren 2008 fick eleverna i grundskolan för elfte gången slutbetyg 

enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Våren 2008 saknade 23 procent av de 
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elever som gick ut grundskolan betyg i ett eller flera ämnen. Åtta procent av eleverna nådde 

inte kunskapsmålen i ett ämne, 14 procent nådde inte målen i två eller flera ämnen och 1 

procent saknade betyg i alla ämnen (Skolverket, 2009). 

Enligt årsrapporten (2009) hade flickorna liksom tidigare läsår ett betydligt högre 

genomsnittligt meritvärde än pojkarna. Flickor nådde målen i större utsträckning än pojkar i 

alla ämnen utom i ämnet idrott och hälsa. Det var en högre andel flickor 89,9 procent, jämfört 

med pojkar 87,9 procent som var behöriga till gymnasieskolan. Det viktigaste att poängtera i 

rapporten är att det genomsnittliga resultatet i grundskolan har försämrats över tiden och 

nedgången har varit markant, sedan 1990-talets början då de svenska resultaten var 

synnerligen goda (Skolverket, 2009). 

 

3.5 Individen och sociala interaktioner 

En varelse vars aktiviteter har anknytning till andra lever i en social miljö. Vad han gör och vad 

han kan göra beror på de andras förväntningar, krav, samtycke och avståndstagande. En varelse 

som står i förbindelse med andra varelser kan inte fullfölja sina egna aktiviteter utan att ta hänsyn 

till de andras. De betingar på ett ofrånkomligt sätt hans egna ansatser.  

(Dewey 1997, sid 47 ) 

 

Det mesta av det som sker i vårt samhälle bygger på samarbete och genom ömsesidigt 

samspel med andra, så som med vänner och klasskamrater, Dewey (1997) menar att 

människan lär och utvecklas genom ett samspel med sin omvärld genom att lära sig sociala 

regler och lära sig förstå sammanhang. Det är en aktiv process som individen är engagerad i, 

ett arbete som individen utför där kunskap och erfarenheter växer genom att individen aktivt 

manipulerar, experimenterar med och observerar sin omgivning. Detta är ett samspel menar 

Dewey, mellan en växande individ och en föränderlig omgivning (Dewey, 1998).  

 

Enligt Stensaasen m.fl. (2000) så innehåller människans omgivning bland annat med sociala 

grupper, som påverkar individen genom hela livet. Denna påverkan är både omfattande och 

varierande och att individen justerar sitt beteende efter vem den är tillsammans med. Med 

sociala grupper menas en grupp som består mer än två som ömsesidigt påverkar varandra och 

är ömsesidigt beroende av varandra i den bemärkelsen att de måste lita på varandra för att få 

sina behov tillfredställda och nå sina mål.  Stensaasen m.fl. (2000) framhåller att individer 

som har bristande sociala färdigheter för att ge positivt bidrag till samspel och i sociala 

interaktioner med andra kan utsättas för social exkludering som kan kännas igen i dagens 

beskrivning av mobbing- och trakasserifall på skolor runt om i Sverige (Stensaasen & Sletta, 

2000).  

 

Enligt Strandberg (2006) så var Vygotskijs teori om socialt samspel inte bara en stödjande 

metod för lärande och utveckling, utan att det faktiskt är pedagogiskt i sig och att även 

intellektet utvecklas med den sociala kompetensen. Vidare menar Strandberg att Vygotskij 

ansåg att individen måste känna sig trygg och integrerade i en grupp för att känna sig 

accepterad och uppskattade i sin personliga integritet och identitet. Individen bygger upp 

denna integritet genom sociala interaktioner med sociala grupper (Strandberg, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

4. Tidigare forskning 
Då det kommer till temat vänner och betyg är forskningen näst intill obefintlig, under detta 

avsnitt sammanfattar vi vad vi har funnit i tidigare forskning om vänskap, betyg, intresse och 

inflytande. Vi har valt att ta med artiklar och avhandlingar som belyser på olika sätt temat 

vänner och betyg. Artiklarna är intressanta då det påvisar hur viktigt det är att vara intresserad 

och engagerad i skolan för att få en fungerande skolgång.  

4.1 Kompisar och kamrater  

När Ihrskog (2006) skrev sin doktorsavhandling ”Kompisar och kamrater – barn och ungas 

villkor för relationsskapande i vardagen”, utgick hon från barn och ungdomars perspektiv. 

Syftet med studien var att skapa förutsättningar för förståelse av barns och ungas 

kompisrelationer med avseende på indentitetsbildning och socialisation samt att belysa 

meningsskapande och informella läroprocesser i dessa kompisrelationer. I hennes 

undersökning kan man avläsa att människan har ett behov av att skapa vänskapsrelationer till 

andra, för att utvecklas och skapa sin egen identitet. Ihrskog menar att individer definierar 

sina vänskapliga relationer utifrån bestämningar som barndomsvän, kamrat, kompis, 

klasskamrat, arbetskamrat eller bekant. Dessa olika benämningar kan i vissa fall fylla olika 

behov hos individen.  

Vidare menar Ihrskog att vänskapsrelationerna kan se olika djupa ut och avta eller utvecklas 

med tiden, detta bestäms av just individens behov i dennes relation till andra. Det finns inte 

någon bestämd form för hur vänskap ska se ut. Människan är en social varelse vars identitet 

skapas tillsammans med andra genom kommunikation och genom att individen deltar aktivt i 

sin egen utveckling och för att tillfredställa inre behov så internaliserar vi människor och ting 

runtomkring oss. Jaget formas och omformas genom att vi knyter an och identifierar oss med 

andra . Behovet av vänner ökar vid identitetsskapande, vänner skapar en trovärdighet till den 

egna jag uppfattningen, eftersom man får näring och stöd till sin identitet genom sina vänner. 

Vänskap ger emotionellt stöd genom bekräftelse, men man får även socialt och materiellt 

stöd.  

Det yttre motivet för vänskap är underordnat det inre, det vill säga man går på bio för att 

träffas, man träffas inte för att gå på bio. Ett viktigt kriterium är att man delar med sig av ”sitt 

innersta”. All vänskap bygger på att man delar med sig av sin privata sfär och sina känslor. 

Men det gör också vänskapen sårbar, genom att dela med sig för lite av sig själv underbyggs 

känslan för den andra partnern att inte räcka till eftersom de inte delar allt. Tillit, förståelse, 

empati och identifikation är en förutsättning för en ömsesidig vänskapsrelation (Ihrskog, 

2006).  

 

Även om vänskapsrelationer finns under barndomen, så förändras deras betydelse och sättet 

på vilket de är strukturerade under tonårstiden. I början av tonårstiden består oftast vänkretsen 

av en grupp av samma kön men med tiden blir gruppen större och det börjar bildas grupper 

med blandade kön. Grupperna blir även en möjlighet för tonåringen att pröva olika roller och 

stilar och avtalen dem mellan är olika utarbetade. Ihrskog menar på att det finns en massa 

avtal att följa om man som ungdom vill ha kompisar. Ihrskog menar på att ungdomarna gör 

upp kontrakt sinsemellan vilket sker på olika sätt beroende på vilka personer som berörs. 

Eftersom ungdomar är i behov av kompisar gör man precis som i andra relationer, man 

anpassar sig i vissa situationer. En del ungdomar finner sig i kontraktet trots att man skulle 

vilja göra något annat och vissa väljer att bryta sig ut. På grund av dessa kontrakt, mer eller 

mindre uttalade, blir det stängt för ”utomstående” att bli medverka. 
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I Ihrskogs resultatet kunde vi utläsa att ungdomar är hänvisade till andra ungdomar för att 

förstå sig själva och det omgivande samhället och att det är i barn och ungdomsgruppen som 

svaret finns på hur man bedöms som individ. Ihrskog fick även i sin studie fram att vara barn 

och ungdom, är tiden för de informella läroprocesserna tillsammans med kompisarna 

”livsviktig”.  

 

Att vara en kompis och att ha en kompis var, oavsett om det var på fritid eller under skoltid, 

ett sätt att skapa den mening som behövdes för identitetsutprovningen och 

socialisationsprocessen. Kompisrelationen utgör ett grundläggande behov för ett 

allmänmänskligt välbefinnande i respondenternas liv.  

Ihrskog såg vidare i sitt resultat att barnens och ungdomarnas erfarenheter av samspel och 

bekräftelse av andra utgörs av tillfälliga händelser. Detta leder i sin tur till för att 

barn/ungdomar ska få en gynnsam identitetsutveckling krävs att man är trygg i sina relationer 

och att man kan lita på att relationerna består. I barnens vardagsliv pågår mycket 

relationsskapande på många plan, i hemmet, i skolan, under den fria tiden, i 

fritidsaktiviteterna. 

 

4.2 Icke-kognitiva faktorer 

 Betygen har i tidigare studier visat sig vara ett instrument med god förmåga att predicera 

skolframgång viket kan bero på betygens flerdimensionalitet och att betygen mäter både 

elevernas ämneskunskaper och deras intresse och motivation (Skolverket Lpo, 94).  

Lekholm(2008) har i sitt avhandlingsarbete analyserat betyg, resultat på nationella prov och 

olika elev- och skolkaraktäristika. Enligt Lekholm så är betygen inte enbart influerade av 

elevernas kunskaper och färdigheter, utan att de också är påverkade av icke-kognitiva faktorer 

som t.ex. intresse, motivation och föräldrastöd. Lekholms studier har även visat att det finns 

systematiska skillnader i betygen mellan skolor. 

I avhandlingen undersöks också skillnader i betygssättning mellan skolor, som visar att icke-

kognitiva faktorers inverkan på betygen är större för skolor med en stor andel elever med 

lågutbildade föräldrar och för förortsskolor. Dock visar resultaten att när föräldrarnas 

utbildningsbakgrund förs in i analysen, försvinner i stort sett dessa effekter. Resultaten 

bekräftar tidigare resultat som visat att friskoleelever får högre betyg än elever från 

kommunala skolor, men de visar också att detta beror på deras relativt bättre kunskaper och 

att effekten försvinner om föräldrarnas utbildningsnivå beaktas. 

Resultaten visar också att flickornas betyg är influerade av icke-kognitiva faktorer i större 

utsträckning än pojkarnas betyg. Föräldrars engagemang för skolarbetet förklarar också en del 

av könsskillnaderna. Flickornas högre betyg förklaras alltså till största del av att flickorna är 

mer intresserade av skolarbetet och har större motivation för inlärning(Lekholm, 2008). 

 

4.3 Skolengagemang och inflytande   

Jenkins (1995) har undersökt relationen mellan skolengagemang och förseelser i högstadiet. 

Jenkins har definierat skolengagemang som värdesättande av utbildningsmål och förseelser 

definieras med handlingar mot personer eller egendom i skolan som stör 

utbildningsprocessen, lära ut och lära. Rapporten heter ”School delinquency and school 

commitment” och är baserad på en kvantitativ forskningsenkät och besvarad av 754 elever på 

ett högstadium i USA. Resultatet visar på att ett högt skolengagemang är beroende av 

personlig bakgrund, familjens engagemang samt förmågan att umgås i grupper och finna 
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gemenskap inom skolan. Men även att det finnas ett starkt samband mellan förseelser i skolan 

och om man är engagerad i skolan eller inte. Enligt rapporten finns det tre typer av förseelser i 

skolan som oftast börjar före gymnasiet; brott i skolan, dåligt uppförande samt avsaknad av 

närvaro/skolk. Det kan bestå av provocerande språk, amt övergrepp på skolpersonal eller 

andra elever, skadegörelse på skolans egendom, fusk samt att kasta saker i klassrummet. Men 

att den vanligaste företeelsen i skolan är att prata i klassen, tätt följt av att vägra göra läxor 

samt att komma försent till skolan. Likväl så visade det sig att de ungdomar som skolkade mer 

och som oftare var ute med kompisar på kvällarna hade lägre betyg. 

Risi m.fl. ( 2003) har i sin artikel “Childrens classroom peer relationships and subsequent 

educational outcomes, studerat om det finns något samband mellan kompisrelationer och 

förmågan att lyckas i skolan. Resultatet visade i denna undersökning att de elever som var 

bättre omtyckta av sina klasskamrater var de som lyckades bäst i skolan och inte hoppade av i 

samma utsträckning. Resultaten visade även att de elever som inte påvisade ett aggressivt och 

avvikande beteende var de som tog examen i de flesta fall. Samtidigt som de elever visade sig 

vara tillbakadragna var de elever som sedan visade större tendens till att hoppa av skolan. 

Enligt denna studie betyder det alltså att de elever som har flest kompisar i skolan är de som 

lyckas bäst.  

 

Det finns många anledningar till att tonåringar väljer att hoppa av skolan. Drapela(2006) 

menar på att hur problem under skolgången, som till exempel avvikande kompisar och tidigt 

brukande av droger leder till att ungdomar väljer att hoppa av skolan. I hennes studie 

“Investigating the effects of family, peer, and school domains on postdropout drug use”, där 

10 678 ungdomar deltog och svarade på en enkät mellan 1988 och 1992 visade på att elever 

som inte är engagerade i sin skolgång och har en negativ syn på sina lärare är de som har 

mindre närvaro i skolan. Det visade sig även att elever som umgås med kompisar som har ett 

avvikande beteende och de som spenderar mycket tid med sina vänner verkar ligga i större 

riskzon för att hamna i exempelvis drogmissbruk (Drapela, 2006).  

 

I samtliga artiklar verkar det slutgiltiga resultatet vara att de elever som inte kommer i tid till 

skolan, pratar i klassrummet eller använder sig av till exempel droger också är de elever som 

inte är lika engagerade i sin skolgång. Att de elever som är mindre engagerade i skolan genom 

att till exempel inte lyssna på lektionerna eller läsa läxor också är de elever som befinner sig i 

riskzonen för ett avvikande beteende samt att de elever som har kompisar som beter sig 

avvikande också själva kan påbörja en avvikande levnad. 
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5. Problemformulering och Syfte  

Skolan har varit en arena för sociala möten för många tonåringar och betydelsen av vänskap 

blir allt viktigare för tonåringar under ungdomsperioden. Enligt Hwang m.fl. (2007) så 

fungerar vännerna som förebilder och bollplank för frågor som hör samman med 

identitetsutveckling, till exempel vem är jag? hur uppfattar andra mig? och så vidare. Medan 

avsaknad av vänskap ger negativa effekter i form av bristande kognitiv och social utveckling.  

Betydelsen av kamratrelationer ökar under ungdomsperioden, det vill säga att vännerna börjar 

betyda mer som leder till att individen får en förmåga att finna sin egen identitet(Hwang m. f l 

2007). 

 

I tidigare studier talas det om hur tonåringar upplever stress på grund av krav från 

omgivningen och mår därför dåligt. I rapporter om tonåringars psykiska hälsa uppger många 

tonåringar att de lider av flera olika stressymptom så som magont, huvudvärk eller 

sömnproblem flera gånger i veckan, och sämst mår tonårstjejer (Selberg, 2009). Det kommer 

även rapporter om att betygen inte är fullständiga vid årskurs nio (Skolverket, 2009). 

Vi vill med denna studie öka förståelsen om kunskapen om hur vänskap påverkar betyg hos 

flickor, för att se om det är en av faktorerna till att tonårstjejer känner stress och att en del inte 

når kunskapsmålen i ett ämne eller helt saknar betyg. För att avgränsa oss valde vi flickor i 

årskurs nio som går sista året på högstadiet där betygen avser inför framtida studieval.   

5.1 Syfte 

Syfte med undersökningen är att öka förståelsen om kunskapen om hur vänskap påverkar 

betygen hos flickor i årskurs nio. Det vill vi göra genom att undersöka hur mycket tid flickor 

disponerar för studier och vänner samt om de uppfattar att deras vänskap påverkar deras betyg 

och dessutom hur flickorna ser på sina betyg. 

5.2 Frågeställning 

 Hur mycket tid disponerar flickor för studier och vänner? 

 Uppfattar flickor att deras vänskap påverkar deras betyg?  

 Hur ser flickor på sina betyg? 
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6. Teoretiska perspektiv 

I följande avsnitt behandlas de teoretiska perspektiv vi bygger vår studie på.  Vi utgår från det 

sociokulturella perspektivet, där barns utveckling och lärande sker genom interaktion 

mellan/med andra och vi tar även upp socialkonstruktivistiskt perspektiv, av betydelse att 

studera fenomenet läroprocessen. Genusperspektivet tas upp för att förklara till en viss del vad 

könsrollerna innehåller och vilka förväntningar som ställs på pojkar och flickor samt att 

variationerna inom respektive kategori stor.  

6.1 Sociokulturella perspektivet  

Det grundläggande i det sociokulturella perspektivet är att lärande sker genom interaktion 

mellan människor. Människans sätt att uppfatta omvärlden och agera i den har ett intimt 

samband med de omgivande sociala och kulturella mönstren. Samband mellan kulturen och 

människans tänkande är kulturella föreställningar och redskap som förs vidare genom 

kommunikation. I ett sociokulturellt perspektiv är all utveckling och allt lärande socialt. Man 

lär sig och utvecklas alltid i relation med andra människor. Säljö (2000) menar att människan 

som art är läraktig och med stöd och ledning av exempelvis en vän klarar individen att lösa 

problem som skulle vara svåra att lösa på egen hand. Enligt det sociokulturella perspektivet 

börjar kunskapen som en yttre aktivitet, något som uppstår i en yttre relation och sedan blir en 

inre process. Om vi följer de kommunikativa spelreglerna i skolan, att vi tar och ger mening 

enligt de mönster vi uppfattar vara relevanta så växer våra handlingar fram och bidrar till 

återskapandet av en viss social praktik. När eleverna ingår i ett socialt sampel med varandra 

och samarbetar blir eleverna delaktiga i varandras handlingar och det sker ett givande och 

tagande av kunskaper inom och utanför skolan (Säljö, 2000).  

 

Dysthe (2003) har en liknande syn på lärandet och anser att samspel och lärande är 

sammanlänkande. Dysthe menar att lärandet sker i ett socialt sammanhang och innebär att all 

kunskap utvecklas i samspel mellan individ och omgivning. Hon förklarar att den sociala 

gruppen, den gemenskap som individen är en del av, är själva utgångspunkten för lärande och 

refererar till Dewey som menar att lärande har med relationer att göra, det vill säga att det 

sker genom att delta i samspel med andra. Viljan att lära sig beror på om individen upplever 

det meningsfullt, om gruppen som individen ingår i upplever kunskap och lärande som 

meningsfullt. Både gruppen och hemmiljön påverkar individens motivation för sitt lärande 

(Dysthe, 2003). 

 

Sociokulturellt perspektiv har en utgångspunkt i den ryska pedagogen & psykologen Lev S 

Vygotskij som anser att det handlar om att förstå människan i hennes individuella och 

kollektiva utveckling och inte om de biologiska generna. En av de viktigaste punkterna hos 

Vygotskij är att all intellektuell utveckling och allt tänkande har sin utgångspunkt i social 

aktivitet. Självständiga tänkandet är socialt betingat och ett resultat av sociala samspelet 

mellan barnet och andra människor. Individuell utveckling leder inte till social aktivitet utan 

det är omvänt, det är istället genom samspel och samarbete med andra som barnet styrs mot 

högre nivåer i sin egen utveckling(Bråte, 1998). 

6.2 Socialkonstruktivism  

Kunskapsteorin och vad det innebär att tillägna sig kunskap har sin utgångspunkt i 

konstruktivismen. Konstruktivismen menar att kunskap inte är något som finns ”i sig” utan att 

den är skapad av människan i strävan efter att förklara och förstå omvärlden omkring oss. 

Kunskapen finns bara inne i människors huvuden och som tänkande varelser har vi inget 

annat val än att skapa vår kunskap utifrån våra erfarenheter (Imsen, 2006).  

Filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) var en av de första som lade vikt på 

individens aktiva medverkan i inlärningsprocessen, där han menade att varje individ lär sig 
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genom att utföra olika handlingar och därigenom skaffa sig erfarenheter. Dewey anser att 

individen befäster kunskap genom att utföra praktiska saker tillsammans med andra och att på 

så vis blir lärandet något man själv bidrar till genom handlingskraft.  Exempelvis skolan ska 

eleverna vara de som är aktiva och vara med och utforma sina mål i skolan, och genom detta 

bli mer aktiv i sin kunskapsprocess. Dewey skriver vidare att individen har alla möjligheter 

till förändring och utveckling och dessa möjligheter blir ännu större i samspel med andra 

(Dewey, 1998). 

 

En annan ledande företrädare för konstruktivismen var den schweiziske filosofen Jean 

Piaget(1896-1980) som hävdade att det vi upplever och lär inte är en spegelbild av en yttre 

värld utan alla stimuleringar tolkas genom våra gamla kunskaper och föreställningar. I 

pedagogiska sammanhang har social konstruktivism blivit en populär teori där man utgår från 

att både kunskap och lärande måste ses av kulturen, språket och hela den gemenskapen eleven 

tillhör. Piaget hävdar att människan skapar kunskap i sitt samspel med omgivningen, att 

samspelet utvecklar både elevens sociala och kognitiva utveckling. Piagets teorier har haft 

stor betydelse för hur skolväsendet ser ut idag, i synnerhet när det handlar om att se lärande 

som något som försiggår i sociala sammanhang. Assimilation och ackommodation är två 

centrala begrepp hos Piaget. Assimilation innebär att eleven tar in och registrerar företeelser i 

sin omvärld. Om eleven tvingas omvärdera sin uppfattning, t ex efter att ha mött motstridiga 

uppgifter, uppstår ackommodation. Ackommodation innebär därmed att barnets sätt att se på 

omvärlden har förändras. Piagets forskning visar vägen för en syn på kognition som resultatet 

av social interaktion, den sociala och kognitiva dimensionen relaterar till varandra (Säljö, 

2000).  

 

Illeris (2001) hävdar att lärandeprocessen är mycket individuellt, elever lär sig olika trots 

samma undervisning. Detta beror på att dessa två former av lärandet grundas på de redan 

existerande scheman varje individ har. Lärandets sociala dimension handlar om individens 

samspel med den sociala och materiella omgivningen. Illeris menar på att nyckelord som 

handling, kommunikation och samarbete är väsentliga element i vår relation med 

omgivningen och främjar den enskildes integrering i relevanta sociala sammanhang och 

gemenskaper. Genom socialisation överförs samhällets normer och strukturer till individen 

som på så sätt blir en del av samhället. Lärandets sociala dimension kräver således handling 

och medverkan, för att sedan ombildas till kunskap och utveckling. Inlärningen pågår inom 

oss och därför betyder elevernas egna engagemang och erfarenheter allt i undervisningen. All 

inlärning sker genom att tolka de intryck och upplevelser de får av verkligheten. Men Illeris 

menar att fastän denna form innebär utveckling, så innefattar den även begränsningar och 

präglas av ambivalenser (Illeris, 2001). 

6.3 Genusperspektiv 

I dagens samhälle finns det föreställningar om hur flickor och pojkar ska se och hur de ska 

agera, detta gäller både i vuxenlivet men även hos ungdomarna. Under 1800-talet införlivades 

ordet genus successivt i svenskan för att beteckna kulturella föreställningar om skillnader 

mellan könen. En av de huvudsakliga poängerna var att skilja biologi från kultur och på så sätt 

begreppsliggöra att relationer mellan könen måste främst betraktas som socialt och kulturellt 

skapande. Genom att man har introducerat genusbegreppet har det blivit lättare att tala om 

kvinnor och män, manligt och kvinnligt, utan att man behöver härleda till biologiska 

skillnader. Tankar om manligt och kvinnligt har inte sitt ursprung i kroppsliga skillnader utan 

skapas i kontakt med omvärlden (Ambjörnsson, 2004). 
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Hirdman skriver att begreppet genus ska kunna användas för att se hur människor formas och 

formar sig till man och kvinna, men också hur formeringarna är basen för de kulturella, 

ekonomiska och politiska ordningarna i samhället. Hirdman anser att människan växer upp i 

ett genussystem, där det redan är definierat vad som är kvinnligt och manligt. Detta 

genussystem handlar om maktförhållandet mellan kvinnor och män där män värderas högre 

än kvinnor. Hirdman menar även att den manliga överordningen och den kvinnliga 

underordningen finns inbyggd i språket, i tänkandet och i själva kulturen (Hirdman, 2001). 

6.4 Genus och kommunikation 

Dagligen sker möte med människor. För att göra givande sammanträffanden behöver vi språk 

och kommunikation för utbyte av information, kunskap och för att känslor ska bli möjligt.  

Under uppväxten förvärvar vi både en könsidentitet och en personlig könsroll, vi får ganska 

klara uppfattningar om vad könsrollerna innehåller och vilka förväntningar som ställs på 

vuxna och barn, pojkar och flickor, kvinnor och män. Alla kulturer har sina uppfattningar och 

värderingar om vad som är passande för män respektive kvinnor. Till en typisk mansroll i 

västvärlden hör drag som att vara rationell, styrande, aktiv och oberoende, medan en typisk 

kvinnoroll är mer passiv, känslomässig och relationsinriktad. Barn drar i tidigt i livet 

slutsatser om genusbetingade ”likheter” och ”olikheter”. Flickor får en närmare relation till 

sina mammor (inte minst för att de är av samma kön) och får tidigt träning i att vara nära en 

annan människa. De blir generellt sett också fostrade till att ha en förhållandevis större 

kontroll över sig själva. Flickor blir till skillnad från pojkar fostras till vara beroende och 

vårdande. Nilsson och Waldermarsson (2007) menar att det är uppenbart att sådana tidiga 

erfarenheter påverkar den uppfattningen man får om sig själv och den roll man har i relationer 

till andra menar (Nilsson och Waldermarsson, 2007). 

Två andra som också har haft stor betydelse för forskning och uppfattningar om språk är 

Vygotskij(1999) och Dewey (2002), som menar att det är genom språket som individen 

tillägnar sig kunskaper om sin omgivning. Vygotskij anser att språket är ett socialt fenomen 

som utvecklats för att människor skall kommunicera med varandra och genom språket som 

människan tar till sig den omgivande kulturen och kan utveckla de högre intellektuella 

förmågorna. Vygotskij menar att det är miljön och den sociala kommunikationen som 

utvecklar människans språk och tänkande Kunskapsutveckling ses ur ett sociokulturellt 

perspektiv, där kunskap skapas i samspelet med andra och vikten av att förstå sig själv i 

förhållande till andra (Vygotskij, 1999). 

Dewey (2002) förespråkar om språkets betydelse för kommunikation som leder till en 

kunskaps- och erfarenhetsutveckling. ”Språkets betydelse för att vinna kunskap är utan tvivel 

huvudorsak till den allmänna uppfattningen att kunskap kan överföras direkt från den ena till 

den andra”, säger Dewey. Han menar att i kommunikationen blir individen medveten om vad 

andra människor känner och tänker och individen blir i sin tur påverkad av detta. Dewey 

menar vidare att kommunikationen med omgivningen förändrar och utvidgar individens 

erfarenhet och språkets kommunikativa process förmedlar kunskaper mellan människor 

(Dewey 2002). 
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7. Metod 

I detta avsnitt presenterar vi val av metod, vilket urval vi gjorde, enkätens utformning 

genomförandet, samt hur vi gick tillväga när vi sammanställde den data vi fått in. Vi 

presenterar även etiken, validiteten och reliabiliteten. Vi avslutar avsnittet med en 

metoddiskussion.  

7.1 Val av ansats  

När en forskare bestämmer sig för att undersöka ett problemområde, får fram sitt syfte och 

frågeställningar så är det dags att bestämma sig för vilken typ av ansats som ska vara 

obligatorisk för studien. I föreliggande studie valde vi att använda oss av kvantitativ inriktad 

ansats. Trost (2007) skriver att en kvantitativ studie är passande när man vill ange frekvenser, 

det vill säga man som forskare bygger undersökningen på kvantifierbara data. Detta innebär 

att forskaren utgår från frågor som; Hur många? Hur ofta och Hur vanligt?  Trost (2001) 

menar att användandet av siffror handlar om kvantitet. Kvantitativ ansats är en mätbar ansats 

som görs genom att samla in fakta, detta sker lämpligast genom enkäter eller observationer 

(Trost 2007). Det material som forskaren fått in analyseras och resultatet redovisas i form av 

statistik.  

Syftet med vår studie var att öka kunskapen om vänskap påverkar betygen hos flickor i 

årskurs nio. Vi ville genom fasta svarsalternativ uppnå en förståelse om flickors betyg i 

årskurs nio påverkas av deras sociala relationer i och utanför skolan. Utifrån våra 

frågeställningar och vårt syfte bestämde vi oss för att använda oss av enkät, därför blev 

kvantitativ ansats rimlig för vår studie. 

7.2 Datainsamling 

Vi använde oss av kvantitativ datainsamling i form av enkäter. För att kunna tillfråga ett 

större antal respondenter är enkät ett bra sätt att nå ut till en större del av populationen 

(Ejlertsson, 2005). En styrka hos kvantitativ datainsamling är att de är mätbara och 

jämförande vilket passade våra frågeställningar.  

7.2.1 Datamaterial 

För att nå ut till så många flickor som möjligt på så kort tid samt samla in så mycket 

information som möjligt har vi använt oss av enkäter (bilaga 2). Vi utarbetade vår enkät 

utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, där vi anpassade frågorna till den berörda 

målgruppen. Vi försökte formulera våra frågor på ett sådant sätt att det klart och tydligt 

besvarar våra frågeställningar och det vi är ute efter att undersöka. Frågorna i enkäten 

diskuterades fram tillsammans av författarna.  

När man gör en enkätundersökning brukar man i regel ställa ett visst antal likadana frågor till 

en grupp personer för att få deras åsikter och tankar (Ejlertsson, 2005). Fördelen med en 

enkätundersökning är att respondenterna kan ta det lugnt, begrunda frågorna och överväga 

svarsalternativen. En annan fördel är att varje respondent fyller i sina svar enskilt och på så 

viss blir det lättare att svara på känsliga frågor sanningsenligt (Ejlertsson, 2005).  

 

Det finns olika sätt att konstruera frågor till en enkät. Enligt Trost (2007) så finns det öppna 

frågor med öppna svarsalternativ och icke öppna frågor med fasta svarsalternativ. I en enkät 

med öppna frågor fokuserar man på testpersonens fria åsikter till skillnad från en enkät med 

fasta frågor och kryssalternativ som fokuserar på vilket alternativ testpersonen tycker passar 

bäst (a.a.). I vår studie använde vi oss av frågor som är försedda med fasta svarsalternativ som 

flickorna fick kryssa i. Anledningen till att vi inte valde öppna frågor där respondenterna fick 

skriva fria åsikter är eftersom respondenternas svar kan glida ifrån ämnet och därmed bli 
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svårtolkade (Cohen, Manion & Morrison 2007). Vår enkät tar cirka 10-15 minuter att fylla i 

beroende på klass och individ, enkäten består av 14 frågor.  Hur man väljer att formulera sina 

frågor beror på vad man som forskaren vill få ut av det samt vilken typ av 

datainsamlingsmetod forskaren väljer att utföra, det vill säga antingen kvantitativ eller 

kvalitativ (Trost, 2007).  

7.3 Urval 

Respondenterna vi valde för vår studie är flickor i årskurs nio. Vårt urval är en högstadieskola 

i en större stad i mellan Sverige samt en högstadieskola i en stor stad i södra Sverige. Enkäten 

omfattar sex klasser och det totala utfallet blev 62 flickor.  

 

Ett argument till att vi valde flickor i årskurs nio är för att det är i ungdomsperioden som 

kamratrelationerna ökar. Det vill säga att vännerna börjar betyda mer vilket leder till att 

individen får en förmåga att finna sin egen identitet. Om existenskrisen upplevs på ett sunt 

sätt så utvecklar ungdomarna en känsla av att de har funnit sig själva (Angelöw & Jonsson 

2000). Vilket leder till att ungdomen blir mer självständig och man är inte lika beroende av 

sina föräldrar längre på samma sätt. Ett annat argument är att det är under sista året på 

högstadiet som betyggen verkligen gäller inför framtida val därför vill vi få fram flickors 

inställningar till vännerna och betyggen. Urvalet vi använde oss av på enkätstudien 

bekvämlighetsurval vilket innebär ”att man tar det man får” det vill säga man undersöker de 

individer som man får lättast tag i. Till icke-slumpmässiga urval hör vad som brukar kallas 

bekvämlighetsurval samt strategiska urval (Trost 2007).   I vårt fall blev det de två skolor som 

svarade på vår e-post och som var intresserade av att delta i undersökningen.  

 

7.4 Bortfall 

Enligt Körner & Wahlgren(2002), så finns det två typer av bortfall; externt och internt. Med 

internt bortfall menar man att deltagarna enbart svarar på en del av frågorna. Medan externt 

bortfall är när deltagarna antingen inte vill fylla i blanketten eller saknar tid att göra det 

alternativt är frånvarande vid enkättillfället. Enligt Esaiasson m.fl.(2007) är det när bortfallet 

påverkar urvalet så att det blir förvanskat som det kan orsaka problem, det vill säga att vissa 

grupper/typer av deltagare blir överrepresenterade medan andra blir underrepresenterade. Ett 

externt bortfall på 20-35 % är normalt, även ett större bortfall behöver inte nödvändigtvis 

orsaka några problem, så länge fördelningen är jämn utifrån de olika typer eller tillhörande 

grupper av deltagaren forskaren vill undersöka.  

7.4.1 Vårt externa och interna bortfall 

Respondenterna vi valde för vår studie är flickor i årskurs nio. Vårt urval är en högstadieskola 

i en större stad i mellan Sverige samt en högstadieskola i en stor stad i södra Sverige. Enkäten 

omfattar sex klasser och i samtliga klasser vi var ute i har alla elever på plats deltagit i 

studien. Däremot fanns det inte någon klass vi var ute i, där alla elever var närvarande som 

stod med på klasslistan. Om vi hade fått fulla klasser på alla hade vi fått in 79 enkäter, men då 

skulle vi få ett externt bortfall på 17 (21,5%), eftersom vi fick in sammanlagt 62 stycken 

enkäter. 

Eftersom bortfall är relativt litet i denna studie så anser vi att vi inte behöva redovisa någon 

bortfallsanalys eller vidta några åtgärder för att hantera bortfallet.  

 

Vi fick inga interna borfall på någon fråga. Vi märkte dock något som inte har med internt 

bortfall att göra och det var att två respondenter hade suddat ut sitt första svar på frågan ”hur 

bedömer du dina betyg?”. Vad det beror på är svårt att veta. Det kan exempelvis bero på att 

respondenterna ansåg att svarsalternativen har varit otydligt och därför blivit osäker på vilket 

svar som passat henne. 
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Det som kan vara av intresse att föra diskussion kring är vad vårt externa bortfall berodde på? 

Eftersom vi inte tror att det externa bortfallet kan ha berott på oss, då det enbart var åtta 

personer som visste om att vi skulle komma och varför. Dessa personer är två rektorer och sex 

lärare och information vi gav dessa personer var oerhört koncist och kort, så därför tror vi 

desto mindre på att frånvarande flickorna valde att inte komma till lektionen på grund av oss. 

Men vilka var då dessa flickor som inte var närvarande? Och varför? Kan de ha varit så att det 

är de som är mobbade eller som av andra skäl inte trivs i skolan eller är hemförhållande som 

påverkar deras närvaro i skolan. Fastän vi aldrig kan vara helt säkra på vad det externa 

bortfallet kan ha berott på och vi kan enbart spekulera kring det, så hade det varit intressant att 

finna svaret. 

7.5 Genomförandet av datainsamlingen 

För att vi skulle kunna genomföra vår undersökning började vi med att skicka ut e-post till 

rektorer i södra och mellan Sverige. Svaren dröjde och det var svårt att få tag på skolor som 

var villiga att ställa upp på vår undersökning. Till slut fick vi svar från två skolor en i södra 

Sverige och en i mellan Sverige som tacksamt tog emot oss.  

 

För att minska risken för missförstånd och bortfall valde vi själva att åka till de utvalda 

skolorna för att dela ut och samla in enkäterna. Innan vi åkte ut till skolorna tog vi kontakt 

med respektive mentor där vi bestämde en dag och tid som vi kunde komma till respektive 

klass och dela ut enkäterna. Vi skrev ut 100 enkäter och vi fick in sammanlagt 62 enkäter från 

de båda skolorna.  I en enkätundersökning är det viktigt att ge rätt och samma information till 

alla respondenter.  Vi bestämde oss för att göra en så likvärdig situation för alla elever som 

möjligt detta gjorde vi genom att dela ut enkäterna ungefär samma tid på båda skolorna, vilket 

blev på morgonen under ordinarie lektion med mentorerna närvarande. Innan vi delade ut och 

lät respondenterna fylla i enkäterna hade vi en kort presentation av oss själva och av vår 

studie. Vi började med att informera studiens syfte och varför vi valde att genomföra vår 

studie på flickor i årskurs nio. Vi var även noga med att informera att det var frivilligt att 

delta, vi sade att vi skulle dela ut enkäterna till alla flickor i klassen och de som ville kunde 

delta i undersökningen och de som inte ville behövde inte fylla i utan kunde lämna in det 

blankt. Anledningen till att vi gjorde på detta viset var för att ingen av respondenterna skulle 

behöva känna sig tvingade att delta, utan på detta viset visste ingen vilka som hade och inte 

hade deltagit i studien och därmed behövde ingen känna press eller utanförskap. Sist men inte 

minst nämnde vi även att enkäten var anonym och att skolans namn och placering inte 

kommer att nämnas i uppsatsen, vilket innebär att ingen kommer att veta vem som har fyllt i 

vad.       

7.6 Bearbetning av datamaterial 

När vi hade besökt de båda skolorna och fått in alla enkäter började vi att sammanställa de 

data som ligger till grund för vår empiriska forskning det vill säga de insamlande enkäterna. 

Det insamlade datamaterialet bearbetade vi i det statistiska dataprogrammet Statistical 

Package (SPSS). Vi började med att koda frågorna i enkäten samt svarsalternativen. Därefter 

gick vi igenom varje enkät och skrev in respondenternas enskilda svar i SPSS. När alla svaren 

var ifyllda i SPSS gick vi vidare med att få fram Frequencies tabeller för varje enskild fråga, 

där det framkommer hur många som svarat på de olika svarsalternativen samt procent antalet. 

Genom att vi använder oss av SPSS kan vi avläsa skillnader och likheter mellan 

respondenternas svar och därmed föra en övergripande diskussion.   
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7.7 Etik 

Vårt ändamål är att lämna ut enkäter till flickor som går i årskurs nio. Anledningen till att vi 

valde årskurs nio är för att flickorna är tillräckligt gamla för att själva bestämma om sitt 

deltagande i undersökningen. Alla flickor i årskurs nio är över 15 år vilket innebär att vi inte 

behöver föräldrarnas medgivande.  

 

Vetenskapliga rådet har sammanställt fyra huvudkrav på hur forskning skall bedrivas etiskt 

korrekt (Vetenskapsrådet, 2001).  

 

 Informationskravet innebär att forskaren skall informera undersökningsdeltagarna om 

deras uppgift i projektet samt upplysa att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan.  

 

 Samtyckeskravet innebär att i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan 

 

 Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning skall ges största 

möjliga konfindentialitet samt att alla personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

  

 Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda individer insamlade för 

forskningsändamål får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften.  

7.7.1 Etiskt genomförande  

Vi har i denna studie varit noga med att informera respondenterna syftet med vår 

undersökning och vad deras uppgift är. Vidare informerade vi respondenterna att det är 

frivilligt att delta i studien samt att de själva får bestämma hur länge och på vilka villkor de 

ska delta i undersökningen. Vi klargjorde även att enkäten är helt anonym och att inga 

personuppgifter kommer att efterfrågas. Vi anser oss ha uppfyllt de fyra huvudkraven som 

vetenskapliga rådet har sammanstället om hur forskning ska bedrivas etiskt korrekt.  

7.8 Validitet och Reliabilitet 

Med validitet menar man att man med hjälp av sina frågor mäter det man faktiskt avser att 

mäta, det vill säga man mäter det som är relevant i sammanhanget(Trost 2007).   För att 

validiteten ska vara hög i en studie krävs det att frågorna i enkäten är kopplade till syftet och 

frågeställningarna i undersökningen så att man helt enkelt mäter det man avser att mäta(Trost 

2001).  Detta tycker vi att vi har lyckats med eftersom vi har konstruerat frågorna i enkäten 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi anser även att vi kunnat knyta samman de 

svaren som vi fått på frågorna i enkäten med vårt syfte i studien vilket även det ökar vår 

validitet. I kvantitativ data kan validiteten förbättras genom noggrann provtagning, lämpliga 

instrument och lämpliga statistiska bearbetningar av data(Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Cohen m.fl. menar att det är omöjligt för forskningen att ha en validitet på 100 procent 

eftersom det är optimism av perfektion. När det gäller vårt resultat så kan vi inte generalisera 

och säga att det gäller Sveriges alla flickor i årskurs nio utan det gäller endast den grupp av 

flickor som vi genomfört undersökningen på.   
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Reliabilitet är däremot ett begrepp som beskriver noggrannheten i sig oavsett vad som 

mäts(Trost 2007). Reliabiliteten i en studie bestäms genom hur tillförlitliga och noggranna 

mätningarna är (Trost 2001). Som forskare bör man alltid sträva efter hög validitet och 

reliabilitet. Hög reliabilitet är att mätningen är stabil och att situationen är lika för alla 

respondenter, det vill säga en mättning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat nästa gång 

den genomförs(Trost 2007). Vi har försökt nå en hög reliabilitet genom att göra en så 

likvärdig situation för alla elever som möjligt, detta gjorde vi genom att dela ut enkäterna 

ungefär samma tid på båda skolorna, vilket blev på morgonen under ordinarie lektion med 

mentorerna närvarande.  

7.9 Metoddiskussion  

Vi valde att använda oss av kvantitativ datainsamling i form av enkäter. Vi fann dock vissa 

svårigheter med att använda oss av enkäter. Det kan bland annat vara svårt att formulera 

frågorna i en enkät så att frågorna verkligen frågar efter det man avser att undersöka. Varje 

människa är olik den andra vilket gör att alla uppfattar saker olika, därför kan det ibland vara 

svårare med en enkät än vad det hade varit med en intervju. Det vill säga i en intervju kan 

man som forskare förklara vad man menar och respondenten kan även förklara och beskriva 

vad han/hon menar.  I en enkät däremot är det inte säkert att respondenterna frågar vad som 

menas med en viss fråga utan de gissar och svarar ändå. Ett annat problem som vi upptäckte 

under enkätens utformning var mängden svarsalternativ, vi varierade mellan två och fyra 

svarsalternativ. Vi insåg i efterhand att vi skulle ha haft samma mängd svarsalternativ i hela 

enkäten. Med tanke på att vi ibland hade så många svarsalternativ insåg vi när vi skulle 

sammanställa resultatet att vissa av de svarsalternativen vi hade i vår enkät inte var rätt ställda 

till frågan. Det gjorde det lite svårare att sammanställa resultatet eftersom det inte alltid lät 

logiskt. Vi insåg även att vissa av svarsalternativen var rätt lika varandra som till exempel; 

kanske och tror inte. När vi skulle sammanställa vårt resultat använde vi oss av SPSS vilket vi 

tyckte fungerade bra till vårt syfte och våra frågeställningar.  

Det som vi tänkte på i efterhand var i fall kvaliteten var uppnådd med tanke på hur snabbt 

respondenterna fyllde i enkäterna, vi bedömer dock att kvaliteten var uppnådd. Detta på grund 

av att vi anser att vi fick in tillräckligt med svar för att kunna få fram ett resultat i vår studie, 

hade vi däremot haft många bortfall hade vi kunnat dra slutsatsen att tiden inte räckte till eller 

att respondenterna inte förstått frågorna. När det kommer till etiken så anser vi att vi har 

uppfyllt de fyra etiska kraven som vetenskapliga rådet har tagit fram eftersom vi var noga 

med att presentera oss men även syftet med arbetet och vad respondenternas uppgift var i 

studien. Vi var även noga med att påpeka att det är frivilligt att delta i studien och att det var 

anonymt. För att ingen skulle känna sig tvingad eller känna någon press för att delta bara för 

att deras vänner deltar så sa vi att vi delar ut enkäten till alla flickor och de som ville fick fylla 

i de andra kunde lämna in enkäten blank. Alla flickor svarade på enkäten, och troligtvis var 

det ingen av flickorna som tog illa vid sig eller kände sig pressad till att delta i studien. 
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8. Resultat 
Vi har valt att redovisa resultatet i form av tabeller och förklarande text utifrån enkätfrågorna.  

Efter det följer en sammanfattning av enkätfrågorna, där det har fördelats utifrån disponering 

av tid för vänner och studier, vänskapens påverkan på betygen samt flickors egen bedömning 

av deras betyg.  

 

8.1 Disponering av tid för vänner och studier 

 

Tabell 1: Hur många timmar per vecka tror du att du spenderar på dina studier?  
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 5-10 timmar 36 58,1 58,1 58,1 

10-20 timmar 12 19,4 19,4 77,4 

20-30 timmar 11 17,7 17,7 95,2 

30- timmar 3 4,8 4,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

I tabell 1 framkommer det att av 62 respondenter var det 36 stycken av flickorna som 

spenderade ”5-10 timmar” i veckan på sina studier, 12 av flickorna tillbringade 10-20 timmar 

och 11 av flickorna tillbringade 20-30 timmar på sina studier.  Det var endast 3 stycken av 

flickorna som tillbringade 30 timmar i veckan på sina studier.  

Tabell 2: Hur många timmar/vecka tror du att du spenderar på dina vänner? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 5-10 timmar 18 29,0 29,0 29,0 

10-20 timmar 14 22,6 22,6 51,6 

20-30 timmar 20 32,3 32,3 83,9 

30- timmar 10 16,1 16,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

Tabell 2 framställer att av 62 respondenter är det 20 stycken av flickorna som spenderar 20-30 

timmar på sina vänner i veckan, 10 stycken flickor spenderar 30 timmar, 18 stycken flickor 

spenderar 5-10 timmar och 14 stycken av flickorna spenderar 10-20 timmar i veckan på sina 

vänner. 



24 
 

 

Tabell 3: Hur ofta pluggar du tillsammans med dina vänner?  
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Inte alls 21 33,9 33,9 33,9 

Ibland 34 54,8 54,8 88,7 

Ofta 4 6,5 6,5 95,2 

Alltid 3 4,8 4,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

I tabell 3 framkommer det att av 62 respondenter var det 34 stycken som ibland pluggade med 

sina vänner vilket motsvarar 54,8 %, det var endast 3 stycken av flickorna som alltid pluggade 

med sina vänner, 4 stycken av flickorna som ofta pluggade med sina vänner och 21 stycken av 

flickorna som inte alls pluggade med sina vänner.    

 

Tabell 4: Prioriterar du studierna istället för att umgås med dina vänner? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inte alls 9 14,5 14,5 14,5 

Sällan 29 46,8 46,8 61,3 

Ganska ofta 20 32,3 32,3 93,5 

Väldigt ofta 4 6,5 6,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

I tabell 4 framkommer det att av 62 respondenter var det 29 stycken av flickorna som sällan 

prioriterade sina studier över vännerna, 20 stycken av flickorna prioriterade ganska ofta sina 

studier, 9 stycken av flickorna prioriterade inte alls sina studier och endast 4 stycken av 

flickorna prioriterade väldigt ofta sina studier över vännerna  
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Tabell 5: Har det hänt att du valt att umgås med dina vänner istället för att gå på 

lektion? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 28 45,2 45,2 45,2 

Nej 34 54,8 54,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

I tabell 5 framkommer det att 34 stycken flickor av de 62 tillfrågade har valt att gå på lektion 

istället för att umgås med vänner. Det var dock 28 stycken av flickorna som valt att umgås 

med vännerna istället för att gå på lektion.  

Tabell 6: Skolkar du från skolan på grund av dina vänner? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Inte alls 39 62,9 62,9 62,9 

Sällan 18 29,0 29,0 91,9 

Ganska mycket 3 4,8 4,8 96,8 

Väldigt mycket 2 3,2 3,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

I tabell 6 framkommer det att 39 flickor av de 62 tillfrågade inte alls skolkade på grund av 

vännerna, 18 av flickorna skolkade sällan, 3 av flickorna skolkade ganska mycket och 2 av 

flickorna skolkade väldigt mycket på grund av sina vänner. 

Sammanfattning: disponering av tid för vänner och studier  

Vi hade under denna rubrik sex stycken frågor som svarade oss hur flickorna disponerar sin 

tid för vänner samt sina studier. Det vi kan avläsa från tabell 1 till tabell 6 är att de flesta 

flickorna spenderar mer tid och energi på sina vänner än vad de gör på sina studier. Vi kan 

bland annat avläsa från tabell 1 att 36 stycken av flickorna spenderar ”5-10 timmar” på sina 

studier och endast 3 stycken av flickorna la ner ”30 timmar” i veckan på sina studier. Medan 

vi i tabell 2 fick fram att det är endast 18 stycken av flickorna som spenderar ”5-10 timmar” 

på sina vänner och 10 stycken som spenderar hela ”30 timmar” i veckan på sina vänner.  I 

tabell 4 framkommer det att 29 stycken av flickorna ”sällan” prioriterade studierna framför 

sina vänner, däremot svarade 20 stycken av flickorna att de ”ganska ofta” prioriterade sina 

studier, det är dock ändå flest flickor som väljer bort studierna över vännerna. Trots att 

flickorna inte disponerar sin tid lika för vännerna och studierna så framkom det i tabell 5 att 
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34 stycken av flickorna inte väljer vännerna istället för att gå på lektion, och 28 av flickorna 

svarade att det har hänt att de väljer att umgås med vännerna istället för att gå på lektion. I 

tabell 3 var det 34 stycken av flickorna som ”ibland” pluggade med sina vänner och 21 av 

flickorna som ”inte alls” valde att plugga med sina vänner. Det var endast 3 stycken av 

flickorna som ”alltid” valde att plugga med sina vänner. I den sista tabellen det vill säga tabell 

6 var det 39 stycken av flickorna som ”inte alls” skolkade på grund av sina vänner, och 2 av 

flickorna som skolkade ”väldigt mycket” på grund av sina vänner, det var 3 stycken av 

flickorna som skolkade ”ganska mycket” på grund av sina vänner. Utifrån hur flickorna svarat 

på dessa sex frågorna som svarade på hur de disponerar sin tid kan vi avläsa att de flesta av 

flickorna lägger mycket tid på sina vänner, några av flickorna prioriterar studierna.  

8.2 Vänskapens påverkan av flickornas betyg 

Tabell 7: Upplever du att du kan säga till dina vänner att du inte kan umgås med dem 

för att du vill plugga? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inte alls 3 4,8 4,8 4,8 

Sällan 4 6,5 6,5 11,3 

Ibland 13 21,0 21,0 32,3 

Ofta 14 22,6 22,6 54,8 

Alltid 28 45,2 45,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

I tabell 7 framkommer det att 28 stycken av flickorna känner att de alltid kan säga till sina 

vänner att de inte kan umgås för att de vill plugga, det är 3 stycken av flickorna inte alls kan 

säga ifrån, 14 av flickorna kan ofta säga ifrån, 13 flickor kan ibland säga ifrån till sina vänner 

och 4 av flickorna kan sällan säga till sina vänner att de vill plugga  

Tabell 8: Anser du att dina vänner uppmuntrar dig till att plugga inför ett prov? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inte alls 11 17,7 17,7 17,7 

I viss mån 29 46,8 46,8 64,5 

Ganska mycket 19 30,6 30,6 95,2 

Väldigt mycket 3 4,8 4,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  
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I tabell 8 framkommer det att 29 stycken av flickorna anser att deras vänner uppmuntrar de i 

viss mån, medan 19 stycken av flickorna anser att deras vänner uppmuntrar de ganska mycket, 

11 stycken av flickorna anser att deras vänner inte alls uppmuntrar de och endast 3 stycken av 

flickorna anser att deras vänner uppmuntrar de väldigt mycket 

Tabell 9: Tror du att ditt betyg har påverkats utav dina vänner? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Ja till det sämre 6 9,7 9,7 9,7 

Ja till det bättre 11 17,7 17,7 27,4 

Jag vet inte 29 46,8 46,8 74,2 

Nej, jag har de betygen jag 
förtjänar 

16 25,8 25,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

I tabell 9 framkommer att 16 stycken flickor anser att de har de betyg som de förtjänar, 6 

stycken anser att deras betyg påverkats till det sämre och 11 stycken tycker deras betyg 

påverkats till det bättre. Det var 29 stycken av flickorna som svarade jag vet inte. 

 

Tabell 10: Har du svårt att koncentrera dig på grund av dina vänner? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Inte alls 13 21,0 21,0 21,0 

Inte mycket 30 48,4 48,4 69,4 

Mer än jag vill 13 21,0 21,0 90,3 

Mycket 6 9,7 9,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

I tabell 10 kan vi utläsa att 30 av flickorna har svarat inte mycket svårt att koncentrera sig på 

grund av sina vänner. Det var 13 flickor som svarat mer än jag vill och 6 stycken flickor hade 

mycket svårt att koncentrera sig. Endast 13 flickor svarade inte alls på frågan. 
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Tabell 11: Tror du att du kommer att välja en gymnasieutbildning efter: 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Eget intresse 51 82,3 82,3 82,3 

Vännernas intresse 8 12,9 12,9 95,2 

Föräldrarnas intresse 3 4,8 4,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

I tabell 11 framkommer att 51 av flickorna kommer att välja gymnasieutbildning efter eget 

intresse, 3 stycken efter föräldrarnas och 8 stycken kommer att välja efter vännerna. 

Sammanfattning: Vänskapens påverkan av flickornas betyg  

Under denna rubrik har vi fem stycken frågor som svarar på ifall flickorna uppfattar att deras 

vänskap påverkar deras betyg. Utifrån resultatet under denna del kan vi avläsa att de flesta 

flickor anser att deras vänner inte påverkar dem eller deras betyg. I tabell 7 framkommer det 

att 28 stycken av flickorna ”alltid” kan säga till sina vänner att de inte kan umgås eftersom de 

vill plugga, 3 stycken anser att de ”inte alls” kan säga ifrån. Det vill säga de flesta flickorna 

anser att de kan säga ifrån när de vill plugga. I tabell 8 så anser 29 stycken av flickorna att 

deras vänner uppmuntrar de ” i viss mån” att plugga inför ett prov, 11 stycken av flickorna 

anser att de ”inte alls” får någon uppmuntran av deras vänner. Det som visas i tabell 8 är att 

de flesta flickorna anser att de får uppmuntran och stöd av sina vänner inför ett prov. I tabell 9 

framkom det att de flesta flickor det vill säga 29 stycken ”vet inte” ifall deras betyg påverkats 

av deras vänner, medan 11 av flickorna tycker att deras betyg har påverkats till ”det bättre” på 

grund av deras vänner. Men vi får även fram att 6 stycken anser att deras betyg har påverkat 

till ”det sämre”. Det framkommer att de flesta flickor det vill säga 30 stycken ”inte mycket” 

svårt att koncentrera sig på grund av sina vänner medan 13 av flickorna hade svårt ”mer än de 

vill” att koncentrera sig. Tabell 11  säger att 51 av flickorna kommer att välja 

gymnasieutbildning efter ”eget intresse” och 8 stycken kommer att välja efter ”vännerna”. 

Sammanfattningsvis kan vi avläsa att de flesta flickorna inte anser att deras vänner påverkar 

deras betyg. Det finns dock ett fåtal som tycker att deras vänner inte uppmuntrar de, men även 

att deras betyg har påverkats. 
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8.3 Flickors egen bedömning av deras betyg 

Tabell 12: Hur bedömer du dina betyg? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mycket bra 14 22,6 22,6 22,6 

Bra 35 56,5 56,5 79,0 

Sådär 10 16,1 16,1 95,2 

Dåliga 3 4,8 4,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

I tabell 12 framkommer det att 35 av flickorna tycker att de har bra betyg, 14 av flickorna 

tycker de har mycket bra betyg, 10 stycken av flickorna tycker deras betyg är sådär och 

endast 3 stycken anser att deras betyg är dåliga. 

Tabell 13: Tycker du att det finns ett samband mellan hur mycket du umgås med dina 

vänner och dina studieresultat? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 20 32,3 32,3 32,3 

Tror inte det 16 25,8 25,8 58,1 

Kanske 20 32,3 32,3 90,3 

Nej 6 9,7 9,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Tabell 13 framställer att av 62 respondenter är det 20 stycken säger ja det finns ett samband 

mellan hennes betyg och tiden hon lägger på vännerna, 16 stycken tror inte att det finns ett 

samband, 20 stycken anser att det kanske finns ett samband och 6 stycken säger nej det finns 

inget samband. 
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Tabell 14: Är du orolig inför framtida studier? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Ja 14 22,6 22,6 22,6 

Ibland 34 54,8 54,8 77,4 

Nej, har inte ens funderat 
över det 

14 22,6 22,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

I tabell 14 framkommer det att 34 stycken av flickorna ibland är oroliga för sina framtida 

studier, 14 stycken är oroliga och lika många det vill säga 14 stycken har inte ens funderat på 

sina framtida studier. 

Sammanfattning: flickors egen bedömning av deras betyg 

Under denna rubrik har vi tre frågor som svarar på flickors egen bedömning av deras betyg. 

De flesta flickorna anser att deras betyg är bra samt att de har de betygen de förtjänar. I tabell 

12 framkommer det att 35 stycken av flickorna anser att de har ”bra” betyg och endast 3 

stycken av flickorna anser att de har ”dåliga” betyg.  Det var 14 flickorna som ansåg att de 

hade ”mycket bra” betyg. Tabell 13 visar oss att 20 stycken av flickorna tycker att det ”finns” 

ett samband mellan tiden hon lägger på vännerna och hennes betyg, däremot är det 6 stycken 

som ”inte” anser att det finns något samband. Det är även 20 stycken som anser att det kanske 

finns ett samband och 16 stycken ”tror inte” att det finns ett samband mellan tiden hon lägger 

på sina vänner och betygen. Trots att de flesta flickorna anser att de har bra betyg så är det 14 

av flickorna som är oroliga inför framtida studier, de flesta flickor det vill säga 34 stycken 

oroar sig bara ibland för sina framtida val och studier. De resterande det vill säga 14 stycken 

har inte alls funderat över sina framtida studier.  
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9. Tolkning 

Vi har valt att framföra vår tolkning utifrån resultatet med anknytning till tidigare forskning, 

bakgrund och teoretiska perspektiv. Tolkningen har fördelats utifrån sammanfattningen 

disponering av tid för vänner och studier, vänskapens påverkan på betygen samt flickors egen 

bedömning av deras betyg.  

9.1Disponering av tid vänner och studier  

Resultatet visar att hur flickor väljer att disponera sin tid mellan studier och vänner inte är 

jämn, utan att de flesta flickorna lägger mer tid på sina vänner än sina studier. Det kan tolkas 

som att vänskapen är viktigare än studierna för dessa flickor och att de möjligen har ett behov 

av att känna samhörighet och trygghet med någon som är jämlik. Enligt Öhman (2003) söker 

varje tonårig samhörighet och meningsfullhet. Öhman anser att vänskap för tonåringen bidrar 

till att de får känna sig trygga, våga vara sig själva och samtidigt identifiera sig med någon 

annan. I Illeris (2001) beskrivning av lärandeprocessen kunde vi finna att all inlärning sker 

genom att tolka de intryck och upplevelser man får av verkligheten. Genom att vara i sällskap 

och kommunicera med andra människor så främjar det den enskildes integrering i relevanta 

sociala sammanhang och gemenskaper. Det verkar som att i vårt resultat så värderar de flesta 

deltagarna att umgås med sina vänner, det framkom bland annat att 39 flickor av de 62 

tillfrågade spenderade ”5-10 timmar” i veckan på sina studier, det var endast 3 stycken av 

flickorna som spenderade 30 timmar på studier i veckan. Däremot var det 10 stycken flickor 

som spenderade 30 timmar på sina vänner och det var endast 14 av flickorna som spenderade 

5-10 timmar i veckan på sina vänner. Vårt resultat skulle kunna förklara varför rapporten ”En 

beskrivning av slutbetygen i grundskolan” (skolverket, 2006) kommer fram till att läsåret 

2005/06 så avslutade 24,0 procent av eleverna grundskolan utan att uppnå kunskapsmålen i ett 

eller flera ämnen.  

 

Illeris (2001) menar att faktorer som skola och vänner spelar in formandet av jaget och att 

genom socialisation så överförs samhällets normer och strukturer till individen som på så sätt 

blir en del av samhället. Men om allt för höga krav ställs från omgivning och samhället så kan 

det leda till att individen tappar motivationen, lust och intresse till att lära. Detta gör att 

ungdomarna spenderar mindre tid på skolan och spenderar mer tid på det som höjer deras 

motivation, bland annat vännerna. Ihrskog (2006) menar att när kraven från omgivningen 

tenderar att öka för ungdomarna är känslan av bekräftelse viktig.  

 

Att ha vänner kan tolkas till att man inte är ensam, man har någon man kan prata med och 

anförtro sig åt. Men att ha vänner innebär även att man måste lägga ner tid för att behålla sina 

vänner och få den tilliten till sina vänner eftersom varje vänskapsrelation är unik den andra.  

Enligt Kazdin (2000) är en vänskapsrelation frivillig, personlig som karaktäriseras av 

intimitet, lojalitet samt tillit.  Hwang m.fl. (2001) fastställer att tonåringar har ett stort behov 

av att ha vänner och att de konstant oroar sig över att deras vänskapsrelationer inte ska 

fungera. Detta är kanske också en anledning till att flickor spenderar mer tid på sina vänner än 

studier, eftersom de går och oroar sig över om deras vänskapsrelationer kommer att hålla, 

vilket per automatik leder till att flickorna lägger mer tid på vännerna. Detta stärks i Risis 

m.fl. (2003) artikel “Childrens classroom peer relationships and subsequent educational 

outcomes”, där resultatet visar att de elever som är bättre omtyckta av sina klasskamrater 

lyckas bättre i skolan och de hoppar inte av skolan i samma utsträckning som de elever som 

var tillbakadragna. För att vänskap mellan två personer ska hålla måste båda individerna vara 

engagerade i vänskapen, det vill säga man måste ta vara på varandra och lägga lika mycket tid 

på vänskapen annars finns det kanske en risk att det spricker. Att vara omtyckt av sina vänner 
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och klasskamrater kan just innebära att man är tillgänglig för sina vänner när de behöver det 

och att man lägger ner tid på sina vänner.      

 9.2Vänskapens påverkan av flickornas betyg  

Enligt sociokulturellt perspektiv är all utveckling och allt lärande socialt, individen lär sig och 

utvecklas alltid i relation med andra. I Säljö (2000)beskrivs kunskap som ett socialt samspel, 

att man exempelvis som elev i en skola ingår i ett socialt sampel med andra och genom 

samarbete blir man delaktig i varandras handlingar.  Det sker ett givande och tagande av 

kunskaper inom och utanför skolan som bidrar till återskapandet av en viss social erfarenhet. 

För att lära behöver en tonåring stöd och ledning av andra, vuxna som jämnåriga bland annat 

genom studier. 

 

Vårt resultat visar att många av flickorna anser att deras vänner inte påverkar deras betyg, de 

tycker snarare att de har de betygen de förtjänar. Det finns dock ett fåtal flickor som tycker att 

deras betyg har påverkats till det sämre eller till det bättre på grund av deras vänner. Vi kunde 

utläsa i Dysthes (2003) beskrivning om viljan att lära sig beror på om individen upplever det 

meningsfullt. Hon menar på att om gruppen som individen ingår i upplever kunskap och 

lärande som meningsfullt, så kommer individen prestera bättre. Detta kan tolkas till att de 

flickor som anser att de har de betyg de förtjänar och de flickor som tycker att deras betyg 

påverkats till det bättre umgås i en vänskapskrets som ser kunskap och lärande lika 

meningsfullt som de gör. Medan de flickor som tycker att deras betyg påverkats till det sämre 

istället umgås med vänner som inte tycker att lärande och kunskap är meningsfullt och 

därmed resultatet. Det är så att både gruppen och hemmiljön kan påverka individens 

motivation och skolengagemang.  Även Jenkins (1995) rapport ”School delinquency and 

school commitment” visar att ett högt skolengagemang är beroende av personlig bakgrund, 

familjens engagemang samt förmågan att umgås i grupper och finna gemenskap inom skolan. 

Detta kan tolkas som att, har man vänner i skolan som får en att må bra och trivas så är det 

lättare att hanntera skolan och den stress som uppstår emellanåt. Detta gäller givetvis 

föräldrarna också, det vill säga dagens ungdomar behöver föräldrar som stöttar och är på dem 

att de ska göra sina läxor och att de måste ta skolan på allvar. För det kanske är så att om 

föräldrarna inte bryr sig om deras barns skolgång så ökar det nog chansen att ungdomen 

känner och tänker detsamma.  

Vårt resultat visar även att många av flickorna anser att deras vänner uppmuntrar dem i viss 

mån när det gäller att studera inför ett prov. Det överrensstämmer med Ducks (1999) 

beskrivning om att kvinnliga vänner hjälper varandra att klara av det vardagliga 

känslomässiga slitet och stärker varandras självförtroende. Att flickorna endast anser att deras 

vänner uppmuntrar de i viss mån kan bero på att kvinnlig vänskap inte endast består av 

positiva egenskaper, utan kan också rymma negativa känslor som smärta, ilska, avund, 

konkurrens och svartsjuka (Duck 1999). Det vill säga att deltagarna och deras vänner kanske 

känner att de vill hjälpa varandra men ändå prestera bättre resultat själva, vilket leder till att 

de kanske stöttar och uppmuntrar varandra till viss del så att de inte ska behöva uppleva 

någon skuldkänsla.   

Trots att vänskapen betyder mycket för flickorna så framkommer det i resultatet att de flesta 

deltagarna inte kommer att influeras av sina vänner inför framtida studieval. Det kan tolkas 

till att gruppen/vännerna som flickorna ingår i, umgås med antigen har samma typ av intresse 

och kommer att välja samma gymnasieutbildning eller så är flickorna så pass självständiga att 

de väljer att gå sin egen väg. Detta går ihop med vad de flesta filosofer så som Dewey(1998) 

och Piaget (1896-1980) menar, att individen behöver finna meningsfullhet, vara delaktig, 

engagerad och samarbeta i det som händer kring henne för att bland annat kunna lära och 
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utvecklas, för att en dag vara så pass självständig för att gå sin egen väg och möta nya 

människor, utmaningar osv.  

 

9.3Flickors egen bedömning av deras betyg 

Det var många flickor som var osäkra på ifall det finns ett samband mellan deras betyg och 

tiden de spenderar med sina vänner, det blev inget riktigt ja eller nej svar utan det var många 

som svarade tror inte och kanske. Av 62 flickor bedömde 35 flickor att de har bra betyg och 

att 34 flickorna menade att de ibland är oroliga för sina framtida studier. Enligt Steenberg 

(1997) förutsätter elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling att denne tar ett allt större 

ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på 

utbildningens utformning. Steenbergs tro om omdömen och betyg är att ge eleverna tydliga 

signaler om vad de presterat och menar att flickor i skolan har ett mer ambivalent förhållande 

till betyg i jämförelse med pojkar (Steenberg, 1997).  

Utifrån vårt resultat kan detta betyda att flickorna egentligen är medvetna om att det 

finns ett samband men de vill inte erkänna det. Eftersom flickorna spenderar mycket tid 

med sina vänner och kanske även under skoltid så påverkar detta förmodligen deras 

inflytande på utbildningens utformning samt deras ansvar för skolarbetet. Enligt Dewey 

(1997) påverkas individs aktiviteter beroende på omgivningens förväntningar, krav, 

samtycke och avståndstagande. Vad Dewey (1997) menar är att individen som står i 

förbindelse med andra varelser kan inte fullfölja sina egna aktiviteter utan att ta hänsyn 

till de andras. Omgivningen betingar på ett ofrånkomligt sätt individens egna 

ansträngningar.  

 

Det vi inte kan avläsa från vårt resultat är vad flickorna anser vara bra betyg och sådär betyg. 

Men enligt Lekholm (2008) så är betygen inte enbart influerade av elevernas kunskaper och 

färdigheter, utan att de också är påverkade av icke-kognitiva faktorer som t.ex. intresse, 

motivation och föräldrastöd. Detta resonemang är även något som Illeris(2001) tar upp 

angående lärandets sociala dimension. Att det handlar om individens samspel med den 

sociala, nyckelord som handling och samarbete är väsentliga element i människans relation 

med omgivningen och främjar den enskildes integrering i relevanta sociala sammanhang och 

gemenskaper. Lärandets sociala dimension kräver därför handling och medverkan, för att 

sedan ombildas till kunskap och utveckling, vilket i detta fall betyder att deltagarnas vänner 

påverkar dem starkt och för att de är liksinnade spenderar de mer tid med varandra än på 

studierna. Därför blir deltagarnas egna engagemang i och utanför skolan för studierna liten.  
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10. Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatets delar disponering av tid för vänner och 

studier, vänskapens påverkan på betyggen samt flickors egen bedömning av deras betyg, där 

vi kopplar ihop det med tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 

10.1 Disponering av tid för vänner och studier 

Att ha vänner under tonåren är en viktig del för alla ungdomar vilket vi även fann i vårt 

resultat. 36 flickor av 62 svarade att de spenderar 5-10 timmar i veckan på sina studier, medan 

det endast var 18 stycken av flickorna som lade ner samma tid på vännerna, det vill säga 5-10 

timmar. Däremot var det 20 stycken av flickorna som svarade att det lägger 20-30 timmar på 

sina vänner i veckan och endast 11 stycken av flickorna lade ner samma tid på sina studier. Vi 

ser här att flickorna lägger ner mer tid på sina vänner än vad de gör på sina studier. Att lägga 

så lite tid på skolan när man går sista året på högstadiet är en aning oroväckande och man 

ställer sig frågan varför är det på detta viset? Varför kommer vänskapen före skolan? Vi tror 

inte att det bara finns en sak som spelar roll utan vi tror att det finns många olika faktorer som 

spelar roll till varför flickorna prioriterar som de gör. Det kan vara så att det brister i någon av 

de faktorer som Jenkins (1995) kommer fram till i sin studie, att ett högt skolengagemang är 

beroende av personlig bakgrund, familjens engagemang samt förmågan att umgås i grupper 

och finna gemenskap inom skolan. Eller så kan vara så att deras vänner fyller ett tomrum och 

inger trygghet och därför prioriteras dem före studierna. En annan orsak kan vara oron över 

att deras vänskapsrelation inte kommer att fungera, vilket i såfall är enigt med vad Erling och 

Hwang (2003) fastställer. Att tonåringar har ett stort behov av vänner och att de konstant 

oroar sig över att deras vänskaprelationer inte ska fungera under ungdomsåren. För tonåringar 

innebär inte att ha vänner som en självklarhet utan de ser det som en nödvändighet för att 

klara sig i vardagslivet och därmed under tonårsperioden.  

Genom tidigare forskning och bakgrund har vi kunnat fastställa att ungdomsperioden är en 

påfrestande period. Då man söker sin identitet, sin plats i samhället och att man är beroende 

av sina vänner. Erling och Hwang (2003) menar att det är under ungdomsperioden som 

relationen till jämnåriga får allt större betydelse vilket leder till att tonåringar tillbringar en 

stor del av sin tid med sina vänner. Vilket vi finner i vårt resultat när 29 deltagare på frågan 

prioriterar du studierna framför dina vänner? svarade sällan och 20 deltagare svarade ganska 

ofta. Vi kunde avläsa att flickorna prioriterar vännerna framför studierna, men det som vi 

gärna vill påpeka är att vi vet inte vad ganska ofta betyder för dem. Resultatet visade även att 

34 flickorna väljer att ibland plugga med sina vänner och enbart tre flickor som alltid 

pluggade med sina vänner. För att kunna svara på varför de väljer att inte plugga med sina 

vänner kräver en djupare undersökning. Fastän det även kräver en djupare undersökning till 

varför flickorna vill studera med sina vänner, så är det lättare att spekulera till. Det kan bero 

på att de inte förstår läxan och behöver hjälp av sina vänner, men det kan även vara så att de 

vill slå två flugor i en smäll. De vill varken hamna efter i skolan eller missa att umgås med 

vännerna och därför väljer de att göra båda sakerna samtidigt. På så viss har de läget under 

kontroll.  

Varje individ är olik den andra, speciellt i tonåren eftersom det är då man försöker skapa sig 

en identitet och utvecklas och det är precis som Ihrskog (2006) menar att människan har ett 

behov av att skapa relationer för att kunna utvecklas och skapa sig en egen identitet. Det är 

som sagt viktigt för flickorna i deras ålder med vänskap och därför prioriterar dem vänskapen 

före studierna. Vi får nedan se i fall deras vänskap påverkar deras betyg. 
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10.2 Vänskapens påverkan av flickornas betyg 

Vi vet nu att många av flickorna prioriterar sina vänner över sina studier, det vi ska nu 

diskutera är ifall flickornas vänskap påverkar deras betyg. I vårt resultat framkom det att de 

flesta flickorna känner att de kan säga till sina vänner att de måste plugga och inte kan umgås. 

Detta innebär att de flesta flickor känner att de kan vara ärliga mot sina vänner och att de litar 

på att deras vänner kommer att förstå att skolan är en viktig del för dem. Enligt Duck (1999) 

fyller den kvinnliga vänskapen flertal känslomässiga och stödjande funktioner, det vill säga de 

ställer upp för varandra och hjälper varandra att klara av vardagen. Barn och ungdomar har en 

tendens att konkurrera med varandra, detta är något som kan förekomma inom skolan och 

utbildning också. Likaledes menar Lekholm (2008) att betygen inte enbart påverkas av 

elevens kunskaper och färdigheter, utan att de också är påverkade av icke-kognitiva faktorer 

som t.ex. intresse, motivation och föräldrastöd. Inom dessa ramar faller även vänner in, då de 

spelar en stor roll under tonårsperioden. Om deltagarnas vänkrets inte prioriterar skolan är 

chansen stor att detta påverkar deltagarnas betyg. 

 

Vi ställde frågan anser du att dina vänner uppmuntrar dig till att plugga inför ett prov? Och 

då var det 29 stycken flickor som svarade i viss mån, detta kan innebära att flickorna känner 

att deras vänner finns där när de behöver dem, men inte i den utsträckning de skulle vilja. 

Förutom Jenkins (1995) som i sin studie kommer fram till att de ungdomar som skolkade mer 

och som oftare var ute med kompisar hade lägre betyg, så kom Risi m.fl.(2003) i deras studie 

fram till att det finns något samband mellan kompisrelationer och förmågan att lyckas i 

skolan. De menade på att de elever som hade sund och bra kompisrelationer var de som 

lyckades bäst i skolan och inte hoppade av i samma utsträckning. Vad dessa undersökningar 

säger oss är att i viss mån så påverkar vänskap deltagarnas betyg och att det beror på sin och 

sin omgivnings personlighet, självförtroende, bakgrund och förmågan att umgås i grupper.  

Vilka andra orsaker kan finnas? kan det även bero på rivalitet? det vill säga att deltagarnas 

vänner på ett undermedvetet sätt strävar efter att få bättre resultat, att de vill prestera bättre än 

dem på ett prov eller en hemläxa. Det kan också kanske vara så att vännerna inte är 

intresserade och därmed uppmuntrar de inte heller eftersom de känner att det är meningslöst. 

Det var 11 flickor som ansåg att deras vänner inte alls uppmuntrade de till att plugga inför ett 

prov. Det här med konkurrens är även något som Inga Wernersson diskuterar och hon skriver; 

I skola och utbildning framträder konkurrens, val och individualisering på många sätt. Barn/elever 

iakttas, bedöms och utvärderas kontinuerligt från förskolan och uppåt. Det är konkurrens om 

utbildningsplatser i gymnasieskolan och högskolan. Arbetssätten inom respektive skolform har 

gradvis blivit mer individualiserade, vilket kan ge motivation och energi, men också kräver ansvar 

och självförtroende (SOU 2010:51 sid 58).  

Det här med motivation är viktigt för att man ska ha viljan till att lära sig och utvecklas, 

därför tror vi att det är extremt viktigt att flickorna har vänner som stötar dem och 

hjälper dem när det är jobbigt. Detta är enigt med det sociokulturella perspektivet där 

Dysthe (2003) anser att viljan att lära sig beror på om individen upplever det 

meningsfullt och att det beror på om gruppen som individen ingår i upplever kunskap 

och lärande meningsfullt. Vad Dysthe (2003) menar är att både gruppen som individen 

ingår i och hemmamiljön påverkar individens motivation för lärande.  Lekholms (2008) 

avhandling visade även resultat på att flickornas betyg är influerade av icke-kognitiva 

faktorer i större utsträckning än pojkarnas betyg.  

 

Slutsatsen är att många flickor inte anser att deras vänskap påverkar deras betyg fast vi i 

svaren kan se en viss osäkerhet, därför vet vi inte om de inte har varit sanningsenliga 

när de svarat på frågorna eller om de bara inte vill erkänna det för sig själva. Det kan 

även vara så att de tror att de inte blir påverkade utan de tror att de bestämmer över sig 
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själva och att det är deras tankar och åsikter när det egentligen är vännernas och 

gruppens.  

10.3 Flickornas egen bedömning av deras betyg 

Trots att flickorna prioriterar sina vänner över sina studier och att de lägger så lite tid på sina 

studier så anser de flesta av flickorna att de har bra betyg. Det som blir vårt dilemma här är att 

vi vet inte vad de anser är bra betyg. Det kan vara så att flickorna anser att de har bättre betyg 

än vad deras vänner har och därför tycker de att de har bra betyg. Det kan även vara så att 

flickorna har ett mål till exempel att komma in på samhällsvetenskapslinjen på gymnasiet och 

det kommer de att göra med sina betyg och därmed anser de att de har bra betyg. Alla 

individer är olika så det som flickorna anser är bra betyg inte någon annan anser, därför är det 

svårt att exakt veta. I fall det fanns något samband mellan flickornas studieresultat och tiden 

de lägger på sina vänner var de osäkra på, det vill säga deras svar varierade ganska mycket. Vi 

tror att det kanske är undermedvetet, att de egentligen vet om att det finns ett samband men de 

vill inte erkänna det för sig själva. Flickorna i vår studie bedömer att deras betyg är bra och 

vissa av dem bedömer att deras betyg är mycket bra, med tanke på hur lite tid de lägger ner på 

sina studier så undrar vi egentligen vad för krav de ställer på sig själva?  Tar de sitt ansvar för 

sina betyg och studier? Det kan vi tyvärr inte svara på men vi kan spekulera, eftersom de 

anser att deras betyg är bra och de anser att de inte blir påverkade så är det kanske så att de tar 

sitt ansvar. I så fall har skolan lyckats med ett av sina mål, vilket är att skolan ska sträva efter 

att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier samt sin arbetsmiljö(Lpo 94).  

 

Bland våra enkätfrågor så ställde vi frågan om flickorna var oroliga inför framtida studier och 

vi fick ett resultat som visade att det var 34 flickorna som ibland var oroliga, medan 14 av 

flickorna svarade ja och 14 svarade nej, har inte funderat över det. Vi ställer oss frågande mot 

deras svar, eftersom dessa svar skiljde sig från en tidigare fråga angående deras egen 

bedömning av deras betyg. Då det visade sig att flickorna var nöjda med sina betyg och ansåg 

inte att deras vänner påverkade deras betyg. Därför skulle man kunna anta de skulle vara redo 

inför framtida studier, men det verkar som att fastän de är nöjda med sina betyg så är de 

oroliga inför framtida studier. Att de är oroliga kan ha att göra med många saker, en sak vi 

tror på är osäkerheten av att påbörja något nytt själv, det vill säga de flesta kommer att 

splittras inför gymnasiet och därmed förlorar den trygghet och samhörighet som man haft i 

fyra år. Erling & Hwang (2001) menar att vänskap för en tonårig ger till tillfälle att identifiera 

sig med någon annan, att våga vara sig själv och samtidigt känna trygghet. Om man summerar 

ihop det med vad Drapela (2006) kom fram till i sin undersökning, om hur problem under 

skolgången, som till exempel att ha kompisar som inte är engagerade i sin skolgång och har 

en negativ syn på sina lärare är de som har mindre närvaro i skolan. Så kan det vara så att 

deltagare känner att deras identitetsutveckling och skolgång kommer förändras och hamna i 

ovisshet i ju med ett byta av skola, klass. En annan orsak till flickornas osäkerhet inför 

framtida studier och framtiden kan vara deras oro på hur de kommer att klara studierna på 

högre nivå och om de kommer att klara av att nå upp till de målen som ställs för att bli 

godkänd.  Framtiden är oviss och det kan både vara skrämmande och spännande, dock kanske 

mer skrämmande för flickor i årskurs nio. 
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11. Slutord och förslag till fortsatt forskning 
Betydelsen av vänner blir allt viktigare för tonårstjejer eftersom de behöver trygghet och 

samhörighet när de är i den åldern. Det har dock på senare tid även blivit allt viktigare att ha 

bra betyg och prestera bra i skolan för att man senare i framtiden ska ha en chans. Därför är 

det viktigt att flickorna i denna ålder blir medvetna om att lika väl som vänskapen är viktig för 

dem så borde skolan också vara det. Att lära sig prioritera rätt är inte alltid det lättaste men 

ibland måste man bita i det sura äpplet och bara göra det för det kommer att gynna en senare i 

framtiden.  

 

Vårt resultat har visat oss att flickorna lägger mer tid på sina vänner än vad de gör på sina 

studier. Vi fann i vår undersökning något som väckte vår uppmärksamhet och det var vilken 

inställning flickorna hade till att förbise lektioner. Vår studie visade att de flesta av flickorna 

tyckte att det var okej att inte gå på lektioner. Vad beror detta på? Kan det vara andra 

anledningar än att de inte vågar stå emot sina vänner, exempelvis att flickor försöker undvika 

ett ämne de har svårt för och vilket leder till att de hellre väljer att umgås med vänner. Kan det 

istället bero på hemmiljön, händer det något i familjen som påverkar deras attityd. Det hade 

varit intressant att gå djupare in på detta.  
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Bilaga 1 

Till Dig som får denna enkät 

Hej! 

Vi heter Dajana Jakupovic och Feven Tewolde, vi är två samhällsvetarstudenter som läser på 

Blekinge Tekniska Högskolan med inriktning pedagogik.  

Denna undersökning ingår som en del av vår datainsamling som vi gör inom ramen för vårt 

examensarbete (c-uppsats) om vänskap och betyg bland flickor i årskurs 9.  

Vi vill öka kunskapen om vänskap påverkar betygen hos flickor i årskurs 9. Vi vill uppnå en 

förståelse om flickornas betyg påverkas av deras sociala relationer i och utanför skolan. 

Enkäten består av 14 frågor och tar ca 10 - 15 min att fylla i. Om ni inte förstår någon fråga 

alternativ inte vet vad du skall svara gå då vidare till nästa fråga. Ert enkätsvar kommer att 

behandlas anonymt.  

Det är förstås frivilligt att delta i undersökningen men vi skulle uppskatta mycket om Du tar 

dig tid att besvara våra frågor eftersom en hög svarsfrekvens är viktig för studiens 

tillförlitlighet. uppdatera 

Det är naturligtvis att alla svar behandlas enligt de etiska forskningsreglerna. 

Har du frågor? Kontakta gärna oss via mail. 

Fevenz@hotmail.com 

Dajana_ jakupovic@hotmail.com 

 

Vi hoppas på din medverkan och tackar på förhand!  

 

 

Med vänliga hälsningar 
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Bilaga 2  

Enkäten  

 

1. Upplever du att du kan säga till dina vänner att du inte kan umgås med dem för 

att du vill plugga?  

 

Inte alls  

 

Ibland 

 

Ofta 

 

Alltid 

2. Hur många timmar per vecka tror du att du spenderar på dina studier? 

 

5-10timmar 

 

10-20timmar 

 

20-30timmar 

 

30- timmar 

3. Hur många timmar per vecka tror du att du spenderar på dina vänner? 

 

5-10timmar 

 

10-20timmar 

 

20-30timmar 

 

30- timmar 

4. Anser du att dina vänner uppmuntrar dig till att plugga inför ett prov? 

 

Inte alls  

 

I viss mån 

 

Ganska mycket 

 

Väldigt mycket 
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5. Tycker du att det finns ett sammanband mellan hur mycket du umgås med dina 

vänner och dina studieresultat?  

 

Ja 

 

Tror inte det 

 

Kanske 

 

Nej 

6. Har det hänt att du valt att umgås med dina vänner istället för att gå på lektion? 

 

Ja  

 

Nej 

7. Hur bedömer du dina betyg? 

 

Mycket bra 

 

Bra 

 

Så där (50 % -50 %) 

 

Dåligt 

8. Tror du att ditt betyg har påverkats av dina vänner? 

 

Ja, till det sämre 

 

Ja, till det bättre 

 

Jag vet inte 

 

Nej, jag har de betygen jag förtjänar 

9. Hur ofta pluggar du tillsammans med dina vänner? 

Inte alls  

 

Ibland 

 

Ofta 

 

Alltid 
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10. Har du svårt att koncentrerar dig på dina studier på grund av dina vänner? 

 

Inte alls 

 

Inte mycket 

 

Mer än jag vill 

 

Mycket 

11. Är du orolig inför framtida studier? 

 

Ja 

 

Ibland 

 

Nej, har inte ens funderat över det 

12. Välj ett alternativ som passar bäst på frågan: Tror du att du kommer välja en 

gymnasieutbildning efter? 

 

eget intresse  

 

vännernas 

 

föräldrarnas 

 

trend 

13. Prioriterar du studierna istället för att umgås med dina vänner?  

 

Inte alls  

 

Sällan 

 

Ganska ofta 

 

Väldigt ofta 
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14. Skolkar du från skolan på grund av dina vänner? 

 

Inte alls 

 

Sällan 

 

Ganska mycket 

 

Väldigt mycket 

 

Egna tankar och tillägg om ämnet. 

       

       

       

       

 


