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Sammendrag 

Denne masterstudien tar utgangspunkt i 10. klassingers opplevelser av å få karakterer. Studien 

ses i relasjon til fenomenet Generasjon Prestasjon, en pågående samfunnsdiskurs der den 

utbredte oppfatningen er at ungdom utsettes for press om å være flink på alle arenaer. Dette 

kan skyldes en økende individualistisk ansvarliggjøring i samfunnet. Skolekarakterer kan i 

mange tilfeller være en kime til et slikt press. Studiens problemstilling er: Hva kjennetegner 

10. klassingers opplevelser av å få karakterer? For å svare på dette spørsmålet, tas det 

utgangspunkt i tre forskningsspørsmål: 1) Hva slags erfaringer har 10. klassingene med å få 

karakterer? 2) Føler 10. klassingene et prestasjonspress? og 3) Hvordan kan karakterer virke 

inn på 10. klassingenes identitetskonstruksjon?  

Datamaterialet består av seks gruppeintervjuer med 10. klassinger fra to forskjellige 

ungdomsskoler i Oslo. Elevene forteller at de liker å få karakterer, og synes at det er en 

oversiktlig og konkret vurdering av deres prestasjoner. På samme tid kan karakterene også 

fjerne fokuset vekk fra læring, ved at 10. klassingene i en større grad føler at de motiveres av 

karakterer. Karakterer kan også generere et press for elevene, som hovedsakelig kommer fra 

tre kilder: dem selv, foreldrene deres og inntaksprosessen til videregående skoler i Oslo. 

Elevene avkrefter at karakterer påvirker deres identitetskonstruksjon. På samme tid forteller 

10. klassingene at en elev kan oppfattes lat og likegyldig når det gjelder skolen, hvis eleven 

får karakterer som anses som dårlige. Elevene attribuerer for det meste innsats som årsaken til 

at de får gode karakterer. Det innebærer at de til tider kan iverksette mestringsmekanismer 

dersom de får karakterer de anser som dårlige.  

Studien er relevant for samfunnsfagdidaktikken, ved at den ses i lys av Fagfornyelsen, den 

nye læreplanreformen som innføres i 2020. Fokuset ligger på det tverrfaglige temaet 

Folkehelse og livsmestring, og kjerneelementene som omhandler identitet i samfunnsfag og 

samfunnskunnskap. 
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1 Innledning  

«Chill out!», ropte Michelle Obama fra scenekanten i Oslo Spektrum den 11 april, 2019. 

«Karakterene dine sier ingenting vesentlig om deg», fortsatte hun, til jubel fra den fullsatte 

salen (Vik, 2019). Obamas budskap var at skolekarakterer ikke er alt her i livet, og at det er 

andre ting ved oss mennesker som bør tillegges større vekt. Obamas norgesbesøk skjedde i 

forbindelse med promoteringen av hennes nye bok, Min historie. Under bokbadet hevdet hun 

at karakterfokuset som eksisterer i dagens samfunn er overdrevet, og at karakterer kun sier 

noe om det du kunne akkurat da du tok den spesifikke prøven. Videre fortalte Obama at: 

«[d]et som avgjør om jeg ville ansatt deg, er hvem du er som person. Om du er pålitelig, om 

du kan fullføre oppgavene i tide og om du har medfølelse» (Vik, 2019).  

Michelle Obamas utsagn om karakterers betydning og påvirkningskraft, kan leses inn i en 

større samfunnsmessig diskusjon som finner sted i dag. Generasjon Prestasjon har blitt en 

innarbeidet betegnelse på dagens ungdomsgenerasjon. Fenomenet kretser rundt en utbredt 

oppfatning om ungdoms tilstand. «Den herskende opinionen er at unge gjør altfor mye, og er 

utsatt for mye større krav og press enn tidligere» (Madsen, 2018, s. 209). Det hevdes med 

andre ord at ungdommene utsettes for et større press, som krever at de skal være flinke på alle 

mulige arenaer.  

Karakterer kan være en kime til at ungdommer føler på prestasjonspress. At det finnes et 

prestasjonspress, gir blant annet den årlige UngData-rapporten klare indikasjoner på. 

Rapportens hensikt er å samle data om hvordan det er å være ungdom i dagens samfunn. Som 

en antatt følge av dette presset, viser rapporten en økning i psykiske plager som hemmer 

ungdom i hverdagen (Bakken, 2018). Ettersom Generasjon Prestasjon får jevnlig 

medieomtale, spres det samtidig en fortelling ut til befolkningen som omhandler dette presset, 

som igjen gjør at både ungdom og foreldre konstant minnes på hvor slitsomt det er å være ung 

i dag (Madsen, 2018). Jevnlig fylles mediene med overskrifter som tar for seg hva dagens 

ungdomsgenerasjon gjør og hvordan de har det: Generasjon «skikkelig»: – Oppnår ikke suksess 

av fest (Hagen, Midtskog & Rydland Nærum, 2016), «Generasjon prestasjon» røyker ikke (Hofstad, 

Flå & Toftaker, 2019), Når du må være best i alt – hele tida: «Generasjon perfekt» sliter» 

(Knutsen, 2017) , «Generasjon prestasjon» blir fort «generasjon depresjon»  (Landro, 2017). 

Nå i russetiden ser vi også nyhetsoverskrifter som Streiting-russen, hvilket omtaler russ som 

plukker søppel og deltar på humanitære aksjoner. I den samme artikkelen står det dessuten om 
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bergensrussen, som i år har en russeknute som premierer toppkarakterer: «[h]vis man i tillegg 

skårer seksere på alle prøver i samme periode kan man smykke seg med en papirbit med 

karakterene på» (Granbo, 2019).  

 

1.1 Studiens formål, problemstilling og 

forskningsspørsmål 

Introduksjonen over viser at dagens unge må forholde seg til en pågående diskusjon om press, 

stress og høye krav. Ofte forklares dette presset med bakgrunn i den generelle 

samfunnsutviklingen. Det heter at vi lever i et mer individualistisk samfunn, som vektlegger 

individuelle prestasjoner og ferdigheter. «Samfunnet vårt er i økende grad blitt et meritokrati, 

altså at dine meritter, evner og hva du presterer, avgjør hvilken sosial status og makt du får» 

(Binder, 2018, s. 226). Forskere peker på både positive og negative konsekvenser knyttet til 

dette. En positiv konsekvens er at utviklingen fører til en gradvis frigjøring fra tradisjonelle 

verdigrunnlag og karrierevalg, og en større frihet til livsutforming. Slik har det moderne 

samfunnet gitt oss en større valgfrihet. En negativ konsekvens er at nå er det opp til individet 

å stå ansvarlig for sin egen fremgang. Det moderne mennesket kan føle en sterk individuell 

ansvarliggjøring for egen vellykkethet, og det kan være tyngende for mange (Binder, 2018; 

Krange & Øia, 2005; Madsen, 2018).  

Ansvarliggjøring i det individualistiske samfunnet handler om at det er opp til hvert enkelt 

menneske å sikre sin egen fremgang i livet. Det er ikke lenger hugget i sten hva slags 

utdanning og yrkesvei man kommer til å ende opp med. Frigjøringen fra tradisjonelle 

levemåter skaper dermed et tomrom som må fylles av individet selv. I ungdomstiden merkes 

antageligvis denne kombinasjonen av frihet og ansvar ekstra godt, fordi det er en epoke som 

krever betydningsfulle utdannings- og yrkesavgjørelser. Det kan være utslagsgivende for 

hvordan resten av livet utarter seg (Binder, 2018).  

Dessuten har arbeidsmarkedet endret seg. Siden 1980-tallet har antall deltidsstillinger og 

vikariater økt, som medfører til at graden av jobbsikkerhet er ikke like høy lenger. 

Arbeidsmarkedet er mer uforutsigbart, og det har blitt vanskeligere for den nye 

ungdomsgenerasjonen å navigere seg frem til yrkesvalg som gir dem en trygg og bra jobb. En 

god utdannelse kan dermed oppfattes som en forsikring for å få en givende jobb senere i livet. 
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Utdanning i dagens samfunn har blitt inngangsbilletten til karriereveier som er forbundet med 

status og et høyere lønnsnivå (Madsen, 2018).  

Her er vi ved kjernen av fenomenet Generasjon Prestasjon: fordi man er ansvarlig for sin egen 

fremtid, er det dermed viktig å være flink nok. «Du må skape egenverdi selv, og da helst 

gjennom å være best» (Binder, 2018, s. 228). Det vil si at når samfunnet i en større grad blir 

individualistisk, kan man ikke lene seg like mye på andre mennesker. Det er opp til hver og 

én å forme sitt eget liv, og jo flinkere man er, desto flere muligheter har man.  

Et aspekt ved skolen som ofte diskuteres i relasjon til Generasjon Prestasjon, er 

skolekarakterer. Karakterer kan være en kime til det økende presset dagens ungdom føler på. 

Ettersom tilgang på utdanning har en mer definerende rolle i dagens samfunn, har også 

karakterer fått en opphøyet posisjon. I mange tilfeller er karakterer det eneste som teller når 

elever i norsk skole skal søke seg videre til både videregående opplæring og høyere utdanning 

(vilbli.no, u.å). Skolekarakterer kan dermed antas å ha stor innvirkning på ungdommers 

fremtidige utdannings- og yrkesmuligheter. Dette kan igjen for noen skape et 

prestasjonspress, fordi man ønsker å maksimere sine muligheter for å få gode karakterer.  

Som det ble nevnt innledningsvis, eksisterer det en offentlig samtale om dagens ungdom. I 

samtalen er voksengenerasjonen ofte den førende parten. Dette kan problematiseres, fordi 

gruppen som omtales ikke alltid kommer tilstrekkelig til ordet. Derfor er det viktig å forhøre 

seg direkte med ungdommen selv. I denne oppgaven vil jeg forske med utgangspunkt i et 

ungdomsperspektiv, hvor fokuset ligger på ungdommens meninger om eget liv. Temaet som 

forskes på er skolekarakterer, og hvordan disse former og virker inn på livet til ungdommene. 

Et viktig formål med studien er slik å løfte frem elevbeskrivelser om hvordan det oppleves å 

få karakterer. Oppgavens problemstilling er:  

Hva kjennetegner 10. klassingers opplevelser av å få karakterer? 

Problemstillingen tar slik utgangspunkt i opplevelser, altså elevenes minner, erfaringer, 

hendelser, følelser, meninger, og så videre, som er knyttet til situasjoner hvor karakterer 

spiller en rolle. Problemstillingen er også avgrenset til å gjelde 10. klassinger. Begrunnelsen 

for dette valget er at 10. klasse er et år hvor karakterer er ekstra mye i fokus, grunnet den 

kommende søknadsprosessen til videregående skoler. Opptaket til videregående skoler 

baseres i de fleste tilfeller kun på elevenes karaktersnitt (vilbli.no, u.å). Derfor kan dette prege 

10. klassingers opplevelser av å få karakterer.  
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Oppgaven har tre underordnede forskningsspørsmål, som skal være med på å besvare 

oppgavens problemstilling. Disse utgjør strukturen i oppgavens analysedel. Det første 

forskningsspørsmålet er: Hva slags erfaringer har 10. klassingene med å få karakterer? Her 

ligger fokuset på elevenes hverdagslige opplevelser knyttet til å få karakterer. Disse vil så ses 

i lys av hvordan karakterer påvirker deres motivasjon for læring. Det neste 

forskningsspørsmålet er nært knyttet til Generasjon Prestasjon-debatten, som ble redegjort for 

i forrige del. Det lyder som følger: Føler 10. klassingene et prestasjonspress? Presset kommer 

hovedsakelig fra tre kilder: elevene selv, foreldrene deres og inntaksprosessen til 

videregående skoler i Oslo. Det siste forskningsspørsmålet tar for seg 10. klassingenes 

identitetskonstruksjon i sammenheng med karakterer: Hvordan kan karakterer virke inn på 

10. klassingenes identitetskonstruksjon? Her vil diskusjonen kretse rundt om karakterene man 

får påvirker synet man har på andre og seg selv, og følgelig opplevelsen av å få karakterer.  

Hvordan er denne studien samfunnsfagdidaktisk? Kort fortalt ved at tematikken ses i lys av 

den kommende læreplanreformen, Fagfornyelsen, som trer i kraft høsten 2020 

(Utdanningsdirektoratet, 2018). Reformen kommer til å påvirke både skolen og 

samfunnsfaget i årene som kommer, og det er derfor noe samfunnsfagsdidaktikken må ta 

høyde for. De aspektene ved Fagfornyelsen som er særlig vesentlige å diskutere i lys av 

oppgavens kontekst, er det tverrfaglige emnet Folkehelse og livsmestring, samt de nye 

kjerneelementene i samfunnsfag og samfunnskunnskap som omhandler identitet. Jeg vil gå 

mer inn på dette under, og kommer tilbake til dette igjen når jeg diskuterer implikasjoner av 

studien i avslutningen.   

 

1.2 Den kommende Fagfornyelsen 

Selghed (2011) skriver at når statlige institusjoner iverksetter og utformer reformer, er det 

alltid usikkerhetsmomenter knyttet til hvordan reformene kommer til å fungere i praksis. Selv 

om en ny reform kan få utilsiktede konsekvenser, innføres den allikevel. Dette er fordi slike 

reformer er en måte å formelt styre utdanningsinstitusjonene i en bestemt retning. 

Fagfornyelsen har således staket ut en retning, der det legges økt fokus på blant annet kritisk 

tenkning og refleksjon, som skal ruste elevene for fremtidens yrkes- og samfunnsliv. Det 
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krever blant annet at elevene klarer å omstille seg samfunnets utvikling, ettersom det drives 

frem av ny teknologi og kunnskap (Utdanningsdirektoratet, 2018).  

Reformen skal fornye innholdet i fagene i grunnskolen og den studiespesialiserende linjen i 

videregående skole. På yrkesfaglige linjer vil noen av fagene endres. Faget samfunnsfag på 

videregående nivå skal hete samfunnskunnskap, for å tydeliggjøre skillet fra samfunnsfaget på 

ungdomskolenivå. Den nye læreplanstrukturen vil nå også bestå av kjerneelementer, som: 

«rammar inn det viktigaste innhaldet i faget og beskriv det elevane må lære for å kunne 

meistre og bruke faget» (Utdanningsdirektoratet, 2019b). Både samfunnsfag og 

samfunnskunnskap vil få et kjerneelement hver som handler om identitet. I samfunnsfag heter 

kjerneelementet Identitetsutvikling og fellesskap, og lyder som følger:  

Elevane skal forstå kva eit samfunn er, kvifor menneske søkjer saman, og korleis 

menneske utviklar identitet og samhandlar med andre. Det inneber at dei må ha ulike 

perspektiv på kva eit godt liv kan vere, og på å forstå seg sjølv med ei fortid, notid og 

framtid (Utdanningsdirektoratet, 2019a). 

I samfunnskunnskap skal det hete Identitet og livsmeistring, hvor: «Elevane skal forstå 

korleis menneske utviklar identitet og samhandlar med andre. Med utgangspunkt i si eiga 

livsverd skal elevane få ei forståing av kven dei er, og korleis dei kan meistre sine eigne liv» 

(Utdanningsdirektoratet, 2019b).  

Et annet nytt aspekt som introduseres i Fagfornyelsen er tre tverrfaglige temaer, som skal 

gjennomsyre alle skolens fag. Disse er Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling 

og Folkehelse og livsmestring. Denne oppgaven kan sies å falle inn under sistnevnte tema. 

Som tverrfaglig tema skal Folkehelse og livsmestring blant annet øke elevers kunnskap om 

psykisk og fysisk helse, og øve opp elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter, slik at det 

kan bli enklere for elevene å mestre livet. I samfunnsfag skal elevene blant annet:  

bli bevisste på sin eigen identitet og si eiga identitetsutvikling og få ei forståing av 

individet som del av større fellesskap. Innsikt i korleis relasjonar og tilhøyrsle blir 

påverka av samhandling med andre […] er ein del av kompetansen i faget» 

(Utdanningsdirektoratet, 2019a). 

 I samfunnskunnskap beskrives det tverrfaglige temaet, i kort form, slik: «elevane utviklar 

kunnskap om kva og kven som påverkar identiteten, sjølvkjensla, tryggleiken og tilhøyrsla 

deira» (Utdanningsdirektoratet, 2019b). 
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I oppgavens konklusjon vil aspektene fra Fagfornyelsen som omhandler identitet og 

livsmestring tas opp igjen, og diskuteres i lys av funn og slutninger som gjøres i analyse- og 

drøftingsdelen. På den måten kan 10. klassingenes opplevelser av å få karakterer ha 

implikasjoner av relevans for Fagfornyelsen, og hvordan den implementeres.  

 

1.3 Oppgavens oppbygning 

Denne masteroppgaven består av fem kapitler, innledningen inkludert. I det foregående 

kapitlet har jeg aktualisert oppgavens tematikk, og avgrenset studiens omfang. I oppgavens 

andre kapittel vil jeg presentere forskningsdesign og utvalg. Her vil de ulike stadiene av 

forskningsprosessen diskuteres, og knyttes opp mot viktige aspekter for kvalitet i forskning, 

som validitet og reliabilitet. Til slutt vil forskningsetiske betraktninger løftes frem. Det tredje 

kapitlet av oppgaven tar for seg det teoretiske rammeverket som anvendes, med utgangspunkt 

i tre områder; 1) Karakterer i skolen, 2) Ungdomskultur og prestasjonspress og 3) 

Identitetskonstruksjon. I kapittel fire vil oppgavens empiriske materiale analyseres og drøftes i 

tre deler. Den første delen tar for seg elevenes erfaringer med å få karakterer, den andre om de 

føler et karakterpress og den tredje drøfter hvordan karakterer virker inn på elevenes 

identitetskonstruksjon. Tidligere forskning integreres i kapittel tre og fire, fordi jeg anser det 

som den beste måten å skape struktur og flyt i teksten. En viktig begrunnelse for dette er at 

studiens kombinasjon av temaer gjør at teori og tidligere forskning spriker i forskjellige 

retninger, og det derfor er hensiktsmessig å holde seg til et tema av gangen. Til slutt utgjør 

avslutningen kapittel fem, hvor problemstillingen besvares og didaktiske implikasjoner 

drøftes. Her vil, som nevnt, relevante aspekter ved Fagfornyelsen løftes frem igjen. 
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2 Metode 

Det foregående kapittelet tematiserte blant annet studiens formål, problemstilling og 

forskningsspørsmål. I kapittelet som følger, vil jeg gjøre rede for de metodiske overveielsene 

og valgene som ligger til grunn for studien. Først redegjøres det for den sosiologiske 

retningen symbolsk interaksjonisme, en tilnærming som har vært en del av forskningens 

prosess og design siden begynnelsen av studien. Så knyttes denne tilnærmingen med 

datainnsamlingsmetoden jeg benyttet meg av i forskningsprosessen, nærmere bestemt 

gruppeintervju. Videre i metodekapitlet vil gruppeintervju som forskningsmetode redegjøres 

for i tilknytning til validitet og reliabilitet, studiens fremgangsmåte og de analytiske 

redskapene som har blitt brukt. Til slutt vil forskningsetiske betraktninger belyses og 

diskuteres.    

 

2.1 Symbolsk interaksjonisme 

Brandth (1996) skriver at teori og metode definerer hverandre gjensidig i en kontinuerlig 

prosess, ved at forskeren tar metodiske valg og bruker teori på måter som utfyller hverandre. I 

løpet av forskningsprosessen har min teoretiske tilnærming preget konstruksjonen av og 

inngangen til datamaterialet. Det teoretiske utgangspunktet som legges til grunn er hentet fra 

sosiologisk teori, og kalles symbolsk interaksjonisme. Symbolsk interaksjonisme er inspirert 

av den filosofiske retningen, pragmatisme. En grunnantagelse i pragmatismen er at hvis man 

skal forstå verden, så må man forstå aktørene, altså individer eller grupper, som lever i den og 

deres handlinger. Symbolsk interaksjonisme bygger på disse tankene, og ser særlig på den 

mellommenneskelige interaksjonen som nøkkelen til hvordan menneskelig bevissthet skapes. 

Mennesket handler ikke automatisk, men responderer aktivt på det som skjer. Interaksjonen 

driver frem en utvikling i mennesket, og muliggjør tolkning og fortolkning av egne og andres 

handlinger og utsagn. Sammen skaper menneskene meningssystemer som vi kommuniserer 

innenfor (Ritzer & Stepnisky, 2014).  

Symbolsk interaksjonisme har likhetstrekk med et fenomenologisk vitenskapssyn, som søker 

innsikt i og dypere forståelse av aktørenes livsverden slik de ser den (Thagaard, 2013). Med 

dette som utgangspunkt, har jeg gått inn i denne studien med et ønske om å forsøke å forstå 
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elevenes sosiale realitet slik de beskuer den. Jeg som forsker skal fortolke elevenes egne 

opplevelser av det å få karakterer i 10. klasse. Slik er også jeg en aktør i interaksjonen, som 

danner grunnlaget for datamaterialet til studien, ettersom jeg har intervjuet elevene. Det er 

dermed ikke bare min teoretiske tilnærming som setter preg på studien, men også min 

delaktighet i interaksjonen med elevene mens jeg har samlet inn datamaterialet.  

Min datainnsamlingsmetode er gruppeintervju. Brandth (1996) hevder at symbolsk 

interaksjonisme er forenlig med gruppeintervju som metode, ettersom: «symbolsk 

interaksjonisme bygger […] på at sosial mening blir til i samhandling mellom mennesker – at 

meningskonstruksjonen er sosial» (1996, s. 155). Av den grunn kan det argumenteres for at 

det er både kompatibelt og hensiktsmessig å bruke gruppeintervju som 

datainnsamlingsmetode og symbolsk interaksjonisme som teoretisk grunnlag i samme studie.  

 

2.2 Gruppeintervju som datainnsamlingsmetode 

Under vil jeg redegjøre for gruppeintervju som forskningsmetode, og argumentere for hvorfor 

det er en datainnsamlingsmetode som tjener problemstillingen. Grunnleggende sett er intervju 

som metode hensiktsmessig å bruke dersom forskningsprosjektet skal belyse individers 

livsverden og meningskonstruksjon (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg ønsket å samle inn data 

om elevers opplevelser, og anså det som formålstjenlig å gjennomføre intervjuer for å få tak i 

de ønskelige dataene. Som Kvale og Brinkmann (2015) skriver: «[h]vis du vil vite hvordan 

folk oppfatter verden og livet sitt, hvorfor ikke spørre dem?» (s. 18).  

Morgan (1993) understreker at ved gruppeintervjuer burde ikke temaet være av en for privat 

og intim sort, fordi det er flere intervjuobjekter tilstede samtidig. Karakterer er noe alle elever 

i norsk offentlig skole må forholde seg i skolehverdagen, og fordi de fleste elever vurderes 

etter de samme kompetansemålene, er det samtidig et aspekt ved skolehverdagen elevene har 

til felles. Jeg anser derfor ikke tematikken i dette studiet som for privat for et gruppeintervju. 

En av fordelene med gruppeintervju er at det gir rom for at intervjuobjektene kan styre 

samtalen; «[d]ialogen mellom deltagerne som befinner seg på like fot, gir dem kontroll over 

samhandlingen og styrker nedenfra-perspektivet» (Brandth, 1996, s. 164). I et gruppeintervju 

er det intervjuobjektene som er i flertall, noe som tilrettelegger for at deltagerne kan bruke 

eget språk, kategoriseringer og begreper i en større grad enn for eksempel i et dybdeintervju. 
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Elevene som deltok i gruppeintervjuene har slik fått lov til å være med på å påvirke 

intervjuets forløp, ved at de for eksempel har styrt samtalen inn på spesifikke temaer, ført 

samtaler med hverandre under intervjuet, og bygget på hverandres utsagn. På den måten kan 

elevene inspireres av det andre sier, og komme inn på nye momenter og ny innsikt som er 

relevant for tematikken. Ettersom andre elevers utsagn kan lokke frem ubevisste eller 

bortglemte oppfatninger eller erfaringer, kan datamaterialet inneholde flere viktige aspekter 

som ellers ikke hadde kommet med ved bruk av andre datainnsamlingsmetoder (Brandth, 

1996; Watts & Ebbutt, 1987).  

En mulig svakhet ved gruppeintervju, er at dynamikken i gruppen kan føre til at visse elevers 

synspunkter og meninger ikke kommer frem like tydelig som ved et dybdeintervju. Under 

gruppeintervjuets gang kan det vokse frem en gruppetenking, som kan bli førende for hvilke 

meninger som er aksepterte i intervjuet (Watts & Ebbutt, 1987). For å unngå dette, presiserte 

jeg på starten av intervjuene at jeg var ute etter å forske på elevenes meninger og 

oppfatninger, og dermed var ikke formålet med intervjuet å få homogene svar – jeg 

kommuniserte til deltagerne at det var lov å være uenige.   

 

2.3 Validitet og reliabilitet 

«Forskning handler alltid om å skape troverdige resultater, det vil si godt begrunnede 

tolkninger gjort ved systematiske analyser av empiriske data, som igjen er generert ved et 

nøye gjennomtenkt design» (Tjora, 2017, s. 253). For at en studie skal oppnå dette, er det 

utslagsgivende at forskeren er observant på faktorer som kan hemme eller generere studiets 

validitet og reliabilitet. Validitet knyttes ofte til studiens gyldighet, og handler om «hvorvidt 

de svarene vi finner i vår forskning, faktisk er svar på de spørsmål vi forsøker å stille» (Tjora, 

2017, s. 232). Reliabilitet knyttes, på sin side, til studiens pålitelighet, og kretser rundt graden 

av reproduserbarhet. Det vil si at hvis studien har en høy grad av reliabilitet, kan en annen 

forsker gjennomføre samme studie, og ende opp med de samme resultatene (Thagaard, 2013). 

For å kunne oppnå en høy grad av både reliabilitet og validitet, forutsettes det at hele 

forskningsprosessen gjennomsyres av tiltak som øker gyldigheten og påliteligheten (Kvale & 

Brinkmann, 2015).      
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Tiltak som øker studiens reliabilitet, er eksempelvis en klargjøring av forskningsprosessen 

fremgangsmåte. Det som kan virke åpenbart for forskeren, som har jobbet lenge med 

anliggendet, er nødvendigvis ikke like innlysende for den som leser oppgaven (Nygaard, 

2015). Ved at forskningsprosessen skrives frem og klargjøres, kan leseren få kunnskap om 

hvordan dataene har blitt innhentet. Når det gjelder denne studien, er det hensiktsmessig å 

presisere hvordan jeg kom i kontakt med skolen og elevene, slik at det blir tydelig for leseren 

hvor godt jeg kjenner intervjuobjektene i utvalget, og om dette kan ha virket inn på 

datamaterialet. I tillegg kan en begrunnelse av sitatutvelgelsen også øke graden av 

reproduksjon: «Hva representerer disse i forhold til alt det informantene har sagt som ikke er 

sitert?» (Tjora, 2017, s. 237). Gjennom slike tiltak, som nevnt over, skaper man en økt 

gjennomsiktighet i forskningsprosessen, ved at man synligjør og forklarer hvilke faktorer som 

har generert akkurat dette datamaterialet. På den måten kan leseren selv bedømme hvorvidt de 

valgene jeg har tatt under denne forskningsprosessen er fruktbare (Patton, 1999) .    

Studiets validitet avhenger av kyndigheten til forskeren, fordi forskeren selv er et viktig 

verktøy i studien. Min fortolkning av datamaterialet er en vesentlig del av det som har formet 

forskningen. Det er således viktig at jeg er klar over hva slags forforståelse og teoretiske 

tankesett jeg har brakt inn i forskningsprosessen. På den måten må jeg som forsker inneha en 

refleksiv objektivitet, som vil si at jeg er bevisst på hvordan min måte å se ting på legger 

føringer for min forskning (Kvale & Brinkmann, 2015; Tjora, 2017). Dessuten er det 

essensielt at metode og problemstilling samsvarer og utfyller hverandre.  

 

2.4 Før intervjuene 

Ettersom jeg ønsket å spørre elever om deres opplevelser av å få karakterer, var det 

avgjørende komme i kontakt med elever som ville delta i et gruppeintervju. For å etablere 

kontakt med elever som kunne stille opp, var jeg avhengig av lærere som kunne fungere som 

døråpnere (Christoffersen, Johannessen & Tufte, 2010). Ettersom jeg skulle intervjue elever i 

gruppe, var det en forutsetning at læreren tillot meg å intervjue mens undervisningen deres 

pågikk. Både forelesere og veileder ga råd om at det kunne være enklere å få gjennomslag hos 

lærere, hvis man henvender seg til skoler man allerede har kontakter på. Dette viste seg også å 

være en god strategi for min del, siden lærerne jeg spurte var positivt innstilte på at jeg kunne 
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få intervjue elever i deres klasser. Jeg avtalte så å intervjue elever fra to forskjellige klasser på 

to ulike skoler, for å samle inn data som kunne belyse problemstillingen.  

Begge skolene som gruppeintervjuene er foretatt på ligger i Oslo. Skolene ligger i to 

forskjellige bydeler, men likevel er omgivelsene elevene vokser opp i relativt like, på flere 

måter. Mange av elevene kommer fra veletablerte hjem, med en høy eller middels sosial og 

økonomisk kapital. En tilfeldig likhet mellom skolene er dessuten at de begge prøver ut 

alternative løsninger med karaktergivning, for å minske karakterpresset på skolen. Disse 

tiltakene omhandler imidlertid ingen av elevene i mitt utvalg, siden de ble implementert etter 

at 10. klassingene startet på skolen, og gjelder elever på yngre klassetrinn.   

I gruppeintervjuer er det et viktig prinsipp at alle deltagerne har en felles kontrollegenskap, 

altså noe som gjør gruppen homogen på visse punkter (Brandth, 1996). I mitt tilfelle er 

kontrollegenskapen at alle elevene er 10. klassinger som har erfaringer med å få karakterer. 

Følgelig er dette også et kriterieutvalg, ved at deltagerne i utvalget er med fordi de oppfyller 

spesifikke kriterier (Tjora, 2017). Ettersom begge lærerne jeg kontaktet jobbet på 

ungdomsskoler, tenkte jeg at det var relevant å begrense utvalget til å kun bestå av 10. 

klassinger. Med tanke på at elevenes karakterer påvirker hvor elevene kommer inn på 

videregående, antok jeg at 10. klassinger ville være mer bevisste på og ha flere tanker knyttet 

til sine opplevelser av å få karakterer sammenlignet med de andre trinnene på ungdomsskolen.  

 

Intervjuguide og testintervju 

Ettersom jeg skulle ha flere gruppeintervjuer med ulike grupper av elever, var det viktig for 

meg å sikre at alle intervjuene handlet om den samme tematikken, slik at det ble mulig å 

sammenligne utsagn på tvers av intervjuene. Dette er viktig å tenke på, særlig fordi 

intervjueren i et gruppeintervju har mindre kontroll over intervjuets utvikling enn i et 

dybdeintervju (Brandth, 1996). For å sørge for at alle gruppene snakket rundt de samme 

temaene, utformet jeg en semistrukturert intervjuguide i forkant av intervjuene (se vedlegg 

A). En semistrukturert intervjuguide anvendes med formål om å sikre at intervjuet følger en 

skissert plan over temaer som skal gjennomgås, og spørsmålsforslag. Den åpner dessuten opp 

for at intervjueren kan stille oppfølgingsspørsmål, dersom man anser noe som uklart eller 

ønsker å få ytterligere informasjon fra deltageren. Denne formen for intervju legger opp til 
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mer spontanitet enn ved en lukket intervjuguide, hvor alle spørsmål er definert på forhånd 

(Postholm & Jacobsen, 2018).  

 

Kvale og Brinkmann (2015) presiserer at det er viktig å formulere alderstilpassede spørsmål, 

når man utarbeider en intervjuguide. Det er for å sikre at intervjuobjektene forstår hva de skal 

svare på. Ettersom jeg intervjuet elever i 15-16 årsalderen, var det viktig at jeg ikke lot 

spørsmålsformuleringene bli for teoretiske og komplekse. Jeg forsøkte dermed å formulere 

spørsmål som bar preg av et hverdagslig språk uten vanskelige eller teoretiske begreper, 

tilpasset deres livsverden. 

 

Det semistrukturerte intervjuet kan være utfordrende å gjennomføre for forskeren, og det er 

flere feller en kan gå i. For eksempel kan intervjueren rote seg bort under utspørringen, eller 

stille spørsmål som skaper dårlig stemning blant deltagerne. «En dyktig intervjuer er ekspert 

på intervjuemnet og på menneskelig interaksjon», skriver Kvale og Brinkmann (2015, s. 195), 

og disse to aspektene øker intervjuets kvalitet. Som en forhåndsregel er det viktig at 

intervjueren stiller godt forberedt til intervjuet. Ved å være belest på studiets felt, blir det 

enklere for forskeren å forstå hva som er relevant å spørre om i intervjusituasjonen. Det gjør 

at man har oversikt over hva man allerede vet innenfor forskningsfeltet, og hvordan man kan 

bidra til å konstruere kunnskap.  

 

For å tilegne meg erfaring i å lede et gruppeintervju, valgte jeg å gjennomføre testintervjuer. 

Jeg gjennomførte et testintervju i hver av klassene, og begge hadde en varighet på cirka 10 

minutter. Testintervjuene ga meg en verdifull erfaring i å kommunisere med flere elever på 

samme tid, og å ha overblikk og styring over intervjuets utvikling. Det ga meg også innsikt i 

hva slags spørsmål som fungerte, og hvilke spørsmål som burde omformuleres eller fjernes 

fra intervjuguiden. På den måten kunne opplevelsene fra testintervjuene både forberede meg 

på rollen som intervjuer i en enda større grad, og mulighet til å teste ut intervjuguiden.  

 

Testintervjuene fungerte også som en verifisering av datainnsamlingsmetodens 

hensiktsmessighet. Etter at intervjuet var ferdig, spurte jeg elevene om hvordan det var å 

snakke om karakterer i en gruppesetting. Formålet var å forsikre meg om at det ikke føltes 

ubehagelig for elevene å svare på spørsmål som omhandlet karakterer med klassekamerater til 

stede. Alle elevene som deltok svarte at de synes at gruppeintervjusituasjonen fungerte bra. 
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De opplevde at det var enkelt å dele sine meninger og synspunkter når det var flere elever 

tilstede. Elevene likte gruppeintervjuets relasjonelle form, og de syntes det var fruktbart å ha 

en samtale hvor de kunne bygge på hverandres utsagn. De anbefalte meg derfor å beholde 

gruppeintervjuet som datainnsamlingsmetode, heller enn å bytte til dybdeintervjuer, som var 

min plan B.   

 

2.5 Under intervjuene 

Jeg har nå redegjort for de forberedelsene som ligger til grunn for datainnsamlingen. Videre 

vil jeg forklare gangen i hvordan dataene ble innhentet. Når det gjelder gruppenes 

sammensetning, ga jeg lærerne ansvaret for dette. Hovedårsaken var at jeg ikke hadde møtt 

elevene før jeg gjennomførte testintervjuene, og kunne dermed ikke vite hvilke elever det var 

gunstig å plassere sammen i et gruppeintervju.   

I utgangspunktet var det planlagt fire gruppeintervjuer. Da de to første intervjuene ble 

gjennomført på den første skolen, besto gruppene utelukkende av gutter. Det var fordi elevene 

skulle holde presentasjoner senere i uken, som alle jentene som var aktuelle for å bli intervjuet 

følte at de måtte prioritere ovenfor gruppeintervjuet. For å få en tilnærmet lik kjønnsfordeling 

i utvalget, avtalte jeg i samråd med læreren, å lage ytterligere to intervjugrupper, kun 

bestående av jenter. På den andre skolen er det gjennomført to intervjuer, hvor det er en 

blandet kjønnsfordeling. Her gikk tre av elevene under intervjuet, grunnet forsert løp. Det vil 

si at de dro videre til sin nærmeste videregående skole for å ta matematikk på VG1-nivå, og 

kunne dermed ikke være med den siste delen av intervjuet. Utvalget består totalt av seks 

gruppeintervjuer, med tre til fem elever i hver gruppe (se vedlegg B). Det var 13 gutter, 

hvorav en gikk tidlig, og 11 jenter, hvorav to gikk tidlig. 

Under intervjuenes gang var jeg bevisst på min fremtredelse og rolle som intervjuer. Kvale og 

Brinkmann (2015) redegjør for noen kvalifikasjonskriterier for intervjueren. Blant annet 

burde intervjueren være styrende, ved at man har en klar retning gjennom hele intervjuet, men 

på samme tid også være følsom og vennlig ovenfor intervjuobjektene, slik at de får 

muligheten til å svare utfyllende på spørsmålene. Det fordrer også at intervjueren er 

erindrende, altså at man: «oppfatter og bevarer det intervjupersonen sier i løpet av intervjuet, 

og kan huske tidligere uttalelser og ber dem om å få dem utdypet» (Kvale & Brinkmann, 
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2015, s. 196). I en gruppeintervjusituasjon er dette enda mer utfordrende, siden man må 

forholde seg til flere intervjuobjekter på samme tid. Det var dermed viktig at jeg fulgte med 

på hvilke elever som sa hva under intervjuets forløp, slik at jeg fikk et overblikk over de ulike 

elevenes oppfatninger.   

 

2.6 Etter intervjuene 

Til nå har jeg redegjort for forberedelser og gjennomføring av gruppeintervjuene. I den neste 

delen vil bearbeidelsen av datamaterialet stå i sentrum. Kort fortalt vil jeg opplyse om hva 

slags analysetilnærminger jeg har benyttet meg av.  

«Å analysere er å lete i data etter svar på spørsmål» (Johannessen, Rafoss & Rasmussen, 

2018, s. 22). Det innebærer at analyseprosessen er spørsmålsdrevet, ved at datamaterialet har 

som formål å svare på problemstillingen. Jeg valgte å analysere dataene med utgangspunkt i 

en tematisk tilnærming, som vil si at jeg grupperte data med likhetstrekk jeg anså var relevant 

for problemstillingen. For å skape meg et helhetsbilde av datamaterialet, og få oversikt over 

de ulike elevenes oppfatninger, hørte jeg på opptakene av intervjuene mens jeg noterte 

stikkord og nøkkelsetninger. Deretter transkriberte jeg intervjuene, slik at materialet ble 

skriftliggjort. Videre kodet jeg transkripsjonene, hvor jeg fremhevet viktige momenter i 

dataene. Dette skapte systematikk i datamaterialet, ved at kodingen komprimerte den 

informasjonen som var relevant for problemstillingen (Everett & Furseth, 2012). Deretter 

grupperte jeg kodene inn i kategorier, altså «en samling eller klasse av fenomener med 

bestemte felles egenskaper» (Grønmo, 2016, s. 268). På overordnet nivå utgjør kategoriene 

analysens temaer, som er 1) 10. klassingenes erfaringer med karakterer, 2) Press og 3) 

Karakterer og identitetskonstruksjon. Sitatene som er inkludert i analysekapittelet er således 

valgt ut med en baktanke om at de er relevante for analysens kategorier. Det var også i 

kategoriseringsfasen av analysen jeg så det som hensiktsmessig å slå sammen dataene fra de 

to skolene til ett datasett. Ettersom jeg ikke la merke til forskjeller mellom skolene som var av 

relevans for problemstillingen, anså jeg det ikke som formålstjenlig å gjennomføre et 

komparativt studium.  

Gjennom hele studiens forløp pågikk det en kontinuerlig tolkningsprosess. Denne 

tolkningsprosessen hadde også implikasjoner for hvordan datamaterialet ble transkribert og 
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analysert. Som jeg presiserte innledningsvis, gikk jeg inn i denne forskningsprosessen med en 

forforståelse hvor symbolsk interaksjonisme stod i forgrunnen. I tillegg påvirkes mine 

fortolkninger av den teoretiske forforståelsen jeg har av feltet jeg studerer. Min forutinntatthet 

vil således påvirke analyseprosessen. På samme tid er det viktig å ikke la denne 

forutinntattheten farge fortolkningen av datamaterialet i en for stor grad, siden det både kan 

føre til at man ikke formår å se andre aspekter som kan være relevante for problemstillingen 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Datamaterialet ble derfor forsøkt analysert med en abduktiv 

tilnærming, som betyr at forskeren «veksler hele tiden mellom teori og empiri» (Larsen, 2017, 

s. 25). Grunntanken her er at ingen av delene, verken teori eller empiri, alene skal bli for 

førende i analyseprosessen.  

 

2.7 Etiske betraktninger  

Tjora (2017) skriver at man må ta mer hensyn til etiske betraktinger i kvalitativ forskning enn 

i de fleste sosiale situasjoner, «blant annet fordi man bryter «brått og brutalt» inn på andre 

folks arenaer og fordi resultatene skal offentliggjøres» (2017, s. 47). Jeg vil derfor til slutt vise 

til noen etiske retningslinjer som har vært førende gjennom hele denne studiens prosess.  

Ettersom jeg skulle samle inn personopplysninger om elevene som deltok i gruppeintervjuene, 

meldte jeg inn prosjektet til NSD. I søknaden la jeg ved et utfylt informasjonsskriv med 

samtykkeskjema (se vedlegg C), som skulle sikre at elevene som deltok fikk informasjon om 

studien. På den måten ble det tydeliggjort for 10. klassingene hva deltagelsen deres ville 

innebære. Dette skjemaet ble så videresendt til de to klassene, slik at de elevene som var 

interesserte i å stille opp kunne gi et informert samtykke.  

Informert samtykke handler om å gi aktuelle deltagere informasjon om forskningsdesign, 

formål, fremtidig publisering og eventuelle konsekvenser ved deltagelse i prosjektet. Det skal 

også sikre at deltagerne medvirker frivillig i forskningsprosessen, ved at de får informasjon 

om at de når som helst kan trekke seg fra studien (Kvale & Brinkmann, 2015). Ettersom 

aldersgrensen for å gi samtykke er 15 år, var det nødvendig at også foreldrene til elevene ga 

sitt samtykke (NSD, 2018). Samtykkeskjemaet ble således delt ut på foreldremøter. Elevene 

fikk utdelt samtykkeskjemaet under en undervisningstime.  



16 

 

Under intervjuene valgte jeg å ta opp lyd gjennom «Nettskjema»-applikasjonen til UiO (UiO, 

2019). På den måten fulgte jeg både universitetets retningslinjer ved opptak og lagring av lyd, 

og fikk i en større grad mulighet til å konsentrere meg «om intervjuets emne og dynamikk» 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 205). Lydopptak av intervjuet muliggjorde direkte sitering av 

elevenes utsagn i studien, og dermed utvikling av tykke beskrivelser. Kvale og Brinkmann 

(2015) skriver at å utvikle tykke beskrivelser er en måte å lære etisk forskningsatferd på, fordi 

man kan i en større grad beskrive studiens kontekstuelle og partikulære forhold. Det vil si at 

ved å fremlegge detaljerte beskrivelser, så gir man leseren et større innblikk i datamaterialet, 

og de tolkningene som har blitt gjort.  

Ettersom jeg samlet inn personopplysninger i løpet av gruppeintervjuene, var det essensielt å 

anonymisere deltagerne, for å verne om konfidensialiteten deres (Thagaard, 2013). For å 

skille på skolene, har jeg anonymisert dem som skole 1 og skole 2, med basis i den 

rekkefølgen jeg besøkte skolene. Elevene er anonymisert med fiktive navn, noe som også 

bidrar til oppgavens leservennlighet. Navngivingen er forankret i at elevens forbokstav 

indikerer hvilket intervju de har vært en del av. Det vil si at alle elever som er med i det første 

gruppeintervjuet har fått et navn som begynner med den korresponderende bokstaven i 

alfabetet, nemlig A. Siden det er seks intervjuer, har elevene navn som begynner på 

bokstavene mellom A og F. De elevene som går på skole 1 har navn som begynner med A, B, 

E og F, mens elevene fra skole 2 er de som heter noe med C og D.  
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3 Teori  

Formålet med teorikapitlet er å kontekstualisere studien innenfor relevante forskningsfelt, 

samt å vise frem det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for studien. Kapitlet består 

av tre segmenter, som hver tar utgangspunkt i et hovedtema. Det første temaet er Karakterer i 

skolen, hvor karaktersystemet i norsk skole redegjøres for. Videre vil karakterer belyses 

teoretisk fra både individ- og samfunnsperspektiv. Det neste temaet er Ungdomskultur og 

prestasjonspress, som tar utgangspunkt i og viser hvordan det moderne samfunnet legger 

føringer for dagens ungdomsgenerasjon. Det tredje temaet er Identitetskonstruksjon, og her vil 

blant annet attribusjon, forsvars- og mestringsmekanismer og George Herbert Meads begreper 

om selvet redegjøres for. Det teoretiske rammeverket integreres så i den påfølgende 

analysedelen.  

 

3.1 Karakterer i skolen  

Vurdering er en betydelig del av elevers skolehverdag. Vurdering innebærer at en lærer eller 

sensor trekker slutninger angående elevens læringsprosess og utvikling (Dobson, Eggen & 

Smith, 2009). Jevnlig vurderes elever opp mot kompetansemål og vurderingskriterier, slik at 

læreren kan bedømme elevens prestasjon. Det eleven får i retur er ofte en tilbakemelding, som 

beskriver hva eleven har mestret og hva den kan jobbe videre med, og en karakter. Offentlige 

grunnskoler og videregående skoler i Norge opererer med en gradert karakterskala, som 

strekker seg mellom tallene 1 til 6. Elevene får en vurdering med karakter for første gang når 

de starter som 8. klassinger på ungdomsskolen. Det er lovfestet at elevene får en 

halvårsvurdering med karakter, som fastsettes på slutten av hver skoletermin. I motsetning til 

på ungdomsskolen, regnes ikke karakteren 1 som bestått på videregående (NOU 2015:8, 

2015).  

Karakterskalaens utforming og avgrensing spiller en vital rolle i dens grad av 

brukervennlighet. Lysne (1999) skriver at en karakterskala i utgangspunktet er endeløs, hvis 

man ikke skaper definerte skillelinjer mellom høye og lave verdier på skalaen. Fordelen ved 

at et karaktersystem ikke har en dikotomisk utforming, som for eksempel godkjent/ ikke 

godkjent, er at skalaen kan si noe mer enn at man har kommet seg over et minstekrav. Den 
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norske karakterskalaens seks graderinger gjør det mulig å skille mellom de ulike nivåene på 

en mer nyansert måte, slik at det mer presist kan anslås hvor elevene befinner seg på 

karakterskalaen (Skagen, 1996). Tallkarakterene er også meningsbærende symboler. 

Karakterene uttrykker mer enn bare et tall, ved at de også har en større innebygd mening. 

Karakterene har i tillegg et formål om å plassere elevens prestasjon inn i karakterskalaen.  

«Karaktersymbolet kan for eksempel ikke vise hva som er prestert, men at prestasjonen er god 

eller dårlig» (Krogstad, 2016, s. 46). Hensikten er ikke å vise til selve innholdet i 

prestasjonen, men å bedømme prestasjonen etter karakterskalaens inndeling.  

I norsk grunnskole og videregående opplæring blir innholdet til de 6 karakterene presentert på 

denne måten i Forskrift til opplæringsloven (§ 3-4):  

a) karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget 

b) karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget 

c) karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget 

d) karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget 

e) karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget 

f) karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget (Opplæringslova, 2009).  

Karakteren 6 er dermed den høyest rangerte i karakterskalaen, mens karakteren 1 

symboliserer at eleven har prestert tilsvarende det laveste nivået for måloppnåelse. I praksis 

velger læreren ofte å fingradere skalaen ytterligere, ved at tallkarakterene også presenteres 

sammen med pluss- eller minustegn. Dette er for å gi en enda mer presis indikator på hvordan 

eleven har prestert, og motivere til fremtidig progresjon (Lysne, 1999).  

Karaktergivningen bygger på en kriterierelatert vurdering, hvor forutbestemte kriterier 

definerer elevenes grad av måloppnåelse. Her tar man utgangspunkt i at elevene kan 

internalisere kriterier og mål på ulike måter (Selghed, 2011). Kunnskapsløftet, 

utdanningsreformen som kom i 2006, baserer seg på slike mål.: «den pedagogiske aktivitet 

skal begrunnes og rettes inn mot målene i læreplanen» (Bakken, Heggen & Helland, 2016, s. 

262). Det er lærerens oppgave å operasjonalisere kompetansemålene inn i 

vurderingssituasjoner, hvor elevenes kompetanse kan karaktersettes. På samme tid har 

elevene også krav på å få vite hvordan og hva de vurderes i: «[d]et skal vere kjent for eleven 

[…] kva som er måla for opplæringa, og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller 

hans kompetanse. Det skal òg vere kjent for eleven kva som er grunnlaget for vurderinga» 

(Opplæringslova, 2009).  
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Skagen (1996) skriver at karaktersystemet preges av, og tjener, to sider samtidig. For det 

første har individet, altså eleven, krav på en rettferdig vurdering som kan hjelpe han/hun 

videre i utdanningsløpet. Den andre siden handler om at samfunnsoppbyggingen gir en 

legitimitet til karakterer, og tjener på systemets enkle og effektive utforming. Resten av del 

3.1 vil bestå av en redegjørelse av disse to sidene.  

 

Karakterer i et individperspektiv 

For elever i skolen fungerer karaktersnittet deres som en kvittering på at de har tilegnet seg 

kompetanse og kyndighet. På samme tid er også karaktesnittet inngangsbilletten til videre 

utdanning og arbeidsplasser (Skagen, 1996). Kvale (1970) forklarer at elevene etter hvert 

forstår at utdanning er konkurransebasert, ettersom karaktersnittet bestemmer hvilken 

videregående skole og høyere utdanning man kommer inn på. Dessuten er det i mange tilfeller 

begrenset med studieplasser. Samtidig er denne konkurransen forankret i en 

rettferdighetstankegang, altså at de som yter mest får de beste karakterene, og dermed 

fortjener å få plass på de beste utdanningsinstitusjonene. Dette er ment å virke disiplinerende 

på elevene, ettersom de vet at karakterene de får har en utslagsgivende effekt på hvor og hva 

de kan studere i fremtiden. Faren for å prestere dårlig kan skjerpe elevenes innsats på 

skolebenken, slik at de ikke ender opp som taperen i konkurransen (Skagen, 1996). 

Selv om elevene i mange tilfeller oppfatter skolens karaktersystem som rettferdig, viser 

allikevel forskningen at visse elever har bedre forutsetninger for å prestere bra i skolen. 

Karaktersystemet skaper sånn sett et skille mellom de «gode» og «dårlige» studentene, med 

basis i hva slags karakterer de får (Kvale, 1970). Heggen, Helland og Lauglo (2013) beskriver 

tre hovedårsaker for hvorfor noen får bedre karakterer enn andre; omgivelser, evner og 

innsats. Videre vil disse tre årsakene gjennomgås i sammenheng med de forutsetningene 

elevene har for å få gode karakterer.  

Omgivelser handler om det sosiale miljøet eleven er en del av. I Stortingsmeldingen Lærelyst 

– tidlig innsats og kvalitet i skolen står det at: «familiebakgrunn [har] en indirekte effekt ved 

at elever som har foreldre med høyere utdanning, i gjennomsnitt får bedre karakterer i 

grunnskolen enn elever med foreldre uten høyere utdanning.» (Kunnskapsdepartementet, 

2016-2017, s. 20). Det vil si at menneskene man vokser opp rundt påvirker sannsynlighet for 
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om eleven får gode eller dårlige karakterer. Bakken et al. (2016) skriver at siden skolen er lagt 

opp etter den dominerende sosiale klassens kultur, altså over- og middelklassens, vil elever 

fra slike hjem ha en større sannsynlighet for å lykkes i utdanningsløpet. Det som skal læres i 

skolen er basert på deres kultur, og er med på å skape forskjeller mellom elevene. I tillegg kan 

læringsmiljøet på skolen ha mye å si for hvorvidt elevene er innstilte på å ta skolen seriøst. 

Hvis andre elever er motiverte og klarer å mestre skolearbeidet, kan dette øke egen 

forventning om å mestre. Læringsmiljøet bygges dermed på en vilje til å lære og oppmuntring 

fra andre som kan være til hjelp hvis man faller bak (Heggen et al., 2013). 

Evner handler om noe iboende hos elevene. Heggen et al. (2013) understreker imidlertid at 

det ikke er avklart hva som spiller størst rolle av arv og miljø når det kommer til evner, om 

det er noe som er medfødt eller noe som læres. Forfatterne oppsummerer evner ved å trekke 

frem to definisjoner: «å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter, og hvor godt og hurtig 

man løser forskjellige oppgaver», og «kunnskaper man allerede har når man begynner på 

skolen» (Heggen et al., 2013, s. 76). Evner kan dermed være hvor raskt man internaliserer 

nytt lærestoff, men også knyttes til elevens oppvekstsvilkår. Å skjønne at man er flink på noe 

gjør at man i mange tilfeller får en økt interesse for å jobbe enda hardere. Ved at eleven blir 

bevisst på hva slags evner han eller hun har, kan det skapes motivasjon for å lære. (Skagen, 

1996) Dette kan igjen øke elevens innsats, som er den tredje, og siste årsaken, til at noen 

elever får bedre karakterer enn andre.  

Innsats er den ytelsen man velger å legge i noe. Elevenes innsats knyttet til skolearbeid og 

karakterer påvirkes blant annet av elevens motivasjon for å lære. Lillemyr (2007) definerer 

motivasjon som «vilje til handling» (s. 15). Hvis man er motivert, er det vanlig å styre 

handlingene sine mot de målene man ønsker å oppnå. Videre skiller man ofte mellom indre og 

ytre motivasjon. Den førstnevnte medieres av at man ønsker å jobbe med skolen, fordi man 

har genuint lyst til å lære seg fagstoffet som gjennomgås. Ytre motivasjon, på den andre 

siden, handler om at elevene motiveres av belønninger som kommer utenfor 

læringsprosessen, som for eksempel karakterer (Kvale, 1970; Skagen, 1996). Det er vanlig at 

disse to typene av motivasjon glir over i hverandre.  

De tre hovedårsakene til karakterforskjeller, beskrevet over, viser at det er flere grunner til at 

ikke alle elever ender opp med de samme karakterene. Hva slags karakterer elever får, kan i 

sin tur være med å påvirke elevenes selvforståelse og selvtillit (Kvale, 1970). Som oftest 

motiveres man av realistiske mål. Hvis elevene aldri når opp til det faglige nivået som kreves 
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for å få de karakterene de ønsker seg, kan selvbildet endres. Elevene identifiserer seg med og 

engasjerer seg derfor kanskje i større grad i andre aspekter av livet, hvor de føler at de er 

flinke, slik at de også skal kunne kjenne en følelse av mestring. Slik blir skolen: «ikke et sted 

å lære, men først og fremst et sted å være» (Skagen, 1996, s. 69). Det gjør at elevenes 

motivasjon for å få gode karakterer kan minke, og de kan dermed ende opp med et dårligere 

karaktersnitt enn hvis de hadde jobbet godt med skolen. Om elevene ikke får gode nok 

karakterer, kan visse utdannings- og karrieremuligheter fratas fra dem. Slik påvirkes elevene 

av det vi kan kalle strukturelle faktorer; strukturelle siden de er en del av samfunnets struktur 

og oppbygning. 

 

Karakterer i et samfunnsperspektiv  

For samfunnets del er karaktersetting arbeidsbesparende. Siden karakteren omgjør elevenes 

prestasjon til noe målbart, endimensjonalt og konkret, kan karakterer brukes på en enkel og 

effektiv måte. Tallkarakterene bidrar til en: «rask kommunikasjon til brede mottakergrupper» 

(Skagen, 1996, s. 60). Ettersom så godt som alle elever i norsk, offentlig skole vurderes utfra 

det samme tallsystemet, muliggjør karakterer en sammenligning av elevers prestasjoner; 

innad i klassen, på skolen eller kommunen. «[Karakterer] skal informere samfunnet om 

prosesser og produkter i skolearbeidet, og den skal bidra til å «taksere» elevene slik at de så 

rettferdig som mulig kan sluses inn i samfunnet etter egnethet og forutsetninger» (Skagen, 

1996, s. 55). Karaktersystemet kan på den måten fungere som en sorteringsmekanisme, 

nettopp fordi tallkarakterer åpner opp for sammenligning. 

Karaktersystemet som en samfunnsmessig sorteringsmekanisme baserer seg på elevenes 

karaktersnitt, altså gjennomsnittet av alle karakterene deres, og vurderer og sorterer elever til 

utdanning og yrkesveier. «Dette peker tilbake på grunnbetydningen av «evaluere», som 

innebærer å verdsette, tillegge verdi og bestemme verdien av noe» (Skagen, 1996, s. 55). 

Evaluering i skolen blir dermed noe som legger sterke føringer for prosesser på makronivå, 

som innebærer at det «omfatter samfunn og samfunnsutvikling, samfunnets oppbygging og 

virkemåte, grunnleggende institusjoner og samfunnsforandring» (Schiefloe, 2019, s. 21). 

Karaktersystemet omfatter prosesser som opptak til videregående skoler, høyere utdanning og 

innpass på arbeidsmarkedet. Personene med de beste karakterene har flest muligheter når det 

kommer til utdanningsvalg. De kan dermed få plass på videregående skoler og utdanninger 
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som er forbundet med en høy status, og senere få en jobb med høy inntekt. Slik virker 

karaktersystemet inn på hvilke mennesker som får hva slags lønn og hvilke typer jobber, og 

dermed hvem i samfunnet som får mer og mindre ressurser. Karakterer kan dermed fungere 

som en åpnings- og lukkingsmekanisme; de skaper forskjeller i individers muligheter og 

fremtidsutsikter (Heggen et al., 2013; Kvale, 1970; Lauvås, 2018).  

Ettersom karakterer kan påvirke menneskers enkeltskjebner, må karaktersystemet ha 

legitimitet blant befolkningen. Det må ses på som noe som tjener samfunnet på en positiv 

måte. Hvis ikke kan systemet oppleves som urettferdig og uforsvarlig. Skagen (1996) 

presenterer to aspekter ved karakterer hvor legitimiteten forankres, nemlig i vurderingens 

pålitelighet og gyldighet: «vurderingas pålitelighet (reliabilitet) er avgjørende for å sikre 

sammenliknbarhet og opplevelse av rettferdighet» (s. 60). Det innebærer at karaktersystemet 

må ha en formell og systematisk tilrettelegging, slik at karaktersettingen oppfattes etisk 

rettferdig. «Det stiller krav til en rettferdig vurderingspraksis og til at karakterene er et så 

objektivt uttrykk for elevens faglige kompetanse som mulig.» (Kunnskapsdepartementet, 

2015-2016, s. 73). Det vil si at de samme reglene gjelder for alle som skal få karakterer. Det 

andre aspektet, vurderingens gyldighet: «er avgjørende for å sikre at en vurderer etter 

vesentlige mål» (Skagen, 1996, s. 60). Målene elevene vurderes etter skal være likeverdige, 

altså at ulike kunnskaper av samme kvalitet skal munne ut i samme karakter.  

Karaktersystemet har slik sett en kvalitativ oppbygning, siden det skjer en sammenligning 

mellom virkelighetsopplevelsen, hva eleven har prestert, og symbolikken, altså karakteren 

som settes. Avstanden mellom disse to aspektene skaper dermed et tolkningsrom, hvor 

læreren eller sensor må vurdere elevens resultat opp mot den allerede definerte 

karakterskalaen (Kvale, 1970; Selghed, 2011). Vurderingens gyldighet er på den måten 

forankret i at det skapes et felles syn på hva mål og kriterier innebærer, slik at elevene får en 

tilnærmet lik vurdering, underlagt de samme prinsippene.  

Karaktersystemets legitimitet kan ofte vektlegges og oppfattes ulikt av forskjellige personer 

og aktører i samfunnet. Det har lenge eksistert en politisk debatt om karakterer, hvor aktørene 

som befinner seg i ulike spektre av den politiske skalaen har stilt seg forskjellig, både når det 

gjelder karakterenes betydning og utbredelse i samfunnet. «En karakterdebatt er som regel 

også en verdidebatt der vi prøver trekke opp grenser mellom personlig frihet og sosial kontroll 

og bestemme hva som skal bli vurdert, og hva som ikke skal vurderes» (Skagen, 1996, s. 51). 

Dermed har ulike politiske deltagere ofte en formening om i hvilken form og hyppighet 
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karakter skal gis, og hva de skal representere. Ettersom forskjellige politiske partier har ulike 

ideologiske utgangspunkter, har det lenge eksistert to opposisjoner i debatten om karakterer. I 

følge Bakken et al. (2016) eksisterer det et spenningsforhold mellom venstresidens ønske om 

å verne om enhetsskolen, hvor alle elever har de samme rettighetene og mulighetene, og 

høyresidens effektivitetshensyn. Kvale (1980) bruker et termometer som en allegori, for å 

illustrere hva høyresiden tenker om karakter; karaktersettingen påvirker ikke forholdene, men 

måler kun verdiene som allerede finnes. Motparten, ofte representert ved Arbeiderpartiet, har 

mer sett på karakterer som en bivirkning på læringsprosessen. De mener at læringsmiljøet og 

elevenes indre motivasjon hemmes når karakterer tar for mye plass i skolehverdagen; jo større 

vekt man legger på karakterenes betydning i samfunnet, jo større økning av en 

karakterfokusert motivasjon blant elevene (Lysne, 1999).  

Siden starten av 2000-tallet har diskusjonen rundt vurdering i skolen utartet seg på en ny 

måte. I 2001 kom det såkalte PISA-sjokket, en reaksjon på at norske elevers skåret dårligere 

enn forventet på internasjonale, standardiserte tester som PISA og TIMSS. Følgelig ble det 

svært viktig for den norske utdanningssektoren å forbedre de norske resultatene (Bakken et 

al., 2016). Kunnskapsløftet, den nye lærereformen som ble lansert i 2006, ble et tiltak i denne 

retningen. Med Kunnskapsløftet gikk man til dels vekk fra å vurdere elevenes innsats og 

holdninger, og fokuserte i en større grad på kunnskapsoppnåelse, kompetanse og prestasjoner 

(Bakken et al., 2016). Karakterer fikk slik en utvidet rolle, ettersom de kan brukes som et mål 

på om norske elever oppnår tilstrekkelig gode resultater. «Dette er trolig en viktig grunn til at 

omfanget av standardiserte og normerte prøver, som kan gi grunnlag for å sammenligne 

læringsutbytte mellom klasser, skoler, kommuner og land, har økt etter 2006» (Heggen et al., 

2013, s. 21). Det hersker slik et konkurransepreget syn på utdanning i dag, hvor norske 

elevers målbare prestasjoner er i fokus. Dette preger også elevene som skal søke til 

videregående skoler i Oslo.   

Siden 2008 har inntakssystemet til videregående skoler i Oslo utelukkende vært basert på 

karaktersnitt, til fordel for en geografisk inntaksfordeling. Dette betegnes gjerne som fritt 

skolevalg, siden elevene selv har mulighet til å velge hvilken skole de ønsker å gå på,  

innenfor Oslos grenser (Guneriussen, 2012). Karakterer har slik en utslagsgivende faktor for 

hvor elevene kommer inn. Unntaket er i søknadsprosessen til linjen Musikk, Dans, Drama, 

der elevene vurderes på grunnlag av karakterer og en ferdighetsprøve. Ofte kan det være store 

variasjoner i karaktersnittene mellom de ulike videregående skolene og linjene. Det gjør at 
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ikke alle elever kommer inn på alle skoler og linjer, siden karaktersnittet deres er for lavt 

(vilbli.no, u.å). Noen hevder at en slik karakterbasert ordning fører til at skillene mellom 

videregående skoler i Oslo er store. De videregående skolene i hovedstaden varierer da 

kraftig, både i klassestørrelse, karaktersnitt, mangfold og antall elever som fullfører den 

videregående opplæringen ved skolen. Som Holden-utvalget beskriver det: «[v]ed fritt 

skolevalg ser man at enkelte videregående skoler er populære og rekrutterer elever med veldig 

gode karakter» (NOU 2019:2, 2019, s. 101).  

Simon Malkenes, samfunnsdebattant og tidligere lærer ved Ulsrud skole i Oslo, har vært en av 

de mest fremtredende skikkelsene i debatten som dreier seg om osloskolen har gått for langt i 

sin markeds- og resultatorientering. Han skriver at dagens situasjon fører til en pågående 

konkurranse som gjelder både elever og skoler. Skolene «konkurrerer om de flinkeste 

elevene, som friksjonsfritt og billig tar seg gjennom skolesystemet med gode karakterer. Det 

gjør at skolene konkurrerer om å unngå elever de tror vil trenge ekstra ressurser» (Malkenes, 

2018, s. 222). Skolene må dermed jobbe for å skape et godt rennommé og bygge opp skolens 

profil, slik at de sørger for at de tiltrekker seg elever med gode karakterer. Elevene, på den 

andre siden, anses som kunder, hvor gode karakterer gir innpass på de beste skolene:  

De som kommer i andrerekke må ta til takke med andre-, tredje- eller fjerdevalget og 

begynne på en skole de ikke har søkt på, på en linje de kanskje ikke har forutsetninger 

for å gå på. Og de må ta til takke med den plassen de får, uavhengig av hvor de bor 

(Malkenes, 2018, s. 223). 

Slik har det blitt viktig for elevene at de får gode nok karakterer, sånn at de kommer inn på de 

skolene som har et høyt karaktersnitt.  

I den neste delen av teorigjennomgangen vil også den økende mål- og resultatorienteringen i 

samfunnet stå i sentrum. Dagens ungdomsgenerasjon opplever i mange sammenhenger andre 

utfordringer og muligheter enn tidligere generasjoner, ettersom det som kan omtales som økt 

individualisme i samfunnet påvirker livssituasjonen deres.  
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3.2 Ungdomskultur og prestasjonspress  

Ungdomstiden er en spesiell tid, kanskje særlig fordi man gjennomgår mange nye prosesser i 

livet. Når et menneske når puberteten, er det mange ting som skjer på en gang. Mange fysiske 

og kognitive egenskaper videreutvikles; det blir enklere å sette tanker og hendelser i 

sammenheng, og se for seg abstrakte situasjoner. Dette gjør at man i en større grad kan skape 

en helhetlig fortelling om seg selv (Binder, 2018; Krange & Øia, 2005). 

Det er imidlertid ikke bare fysiske endringer som gjør ungdomstiden spesiell. Også mange 

sosiale forventninger knyttes opp til det å bli ungdom. «I tenårene blir forestillingen om å bli 

voksen mer konkret. Funderingen på hvem og hva du skal bli, tar mer tid og energi» (Binder, 

2018, s. 184). Ungdomstiden kan dermed regnes som en forberedelsesfase til voksenlivet, 

hvor man aktivt skal starte å forme sin egen fremtid. Dette innebærer å gå inn i nye roller og å 

påta seg nye forpliktelser. Det er nå man skal velge retning på videregående og velge de 

verdiene som kommer til å prege en som menneske.  

I innledningen ble det redegjort for de aspektene som bidrar til at samfunnet oppfattes som 

mer individualistisk og frigjørende nå enn tidligere. Videre i denne delen av oppgaven, vil den 

tyske pedagogen og ungdomsforskeren Thomas Ziehes teoretiske bidrag stå i sentrum, og 

knyttes til hvordan dagens ungdomsgenerasjon påvirkes av økende individualisme. Videre vil 

fenomenet Generasjon Prestasjon diskuteres. Jeg vil gå nærmere inn på hvorvidt Generasjon 

Prestasjon er en samfunnsmessig realitet, eller en overdreven merkelapp som voksne har satt 

på dagens ungdom.  

 

Thomas Ziehe – ungdom i valgsamfunnet 

Samfunnsutviklingen har lagt og legger stadig nye rammer for menneskers tilværelse. Thomas 

Ziehe (1993) hevder at vi i moderne tid har gått fra et skjebnesamfunn, hvor identitetens 

utforming var determinert av familiebakgrunn og miljømessige vilkår, til et valgsamfunn. Nå 

er identitet noe som formes av individet selv gjennom selvrefleksjon, og selvvalgte verdier. 

Ziehe mener at dette gjør at det skjer en kulturell frisetting i samfunnet, som innebærer en 

frigjørelse fra tradisjonelle verdier og levemåter. Ungdommen fristilles fra sine foreldre, i den 

forstand at de ikke lenger tilegner seg kunnskap, holdninger og verdier primært fra 
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kjernefamilien, men heller påvirkes av eksterne kilder, som media og kultur. På den måten 

kan den moderne ungdommen være mer selektiv med tanke på hvor og hvem henter 

inspirasjon fra. I valgsamfunnet får ungdommen selv velge hvem de vil være. På samme tid 

presiserer også Ziehe at relasjonen til foreldrene fortsatt er viktig for ungdommen, selv om 

holdninger og verdier ikke overføres på samme måte som tidligere. Det er først og fremst 

sosialiseringsprosessen som har endret form (Ziehe, 1986).     

Denne kulturelle frisettingen gjør at ungdommen raskere dras inn i de voksnes sfære. 

Ettersom det ikke lenger finnes like skarpe skillelinjer mellom ungdomstid og voksen alder, 

økes sjansen for at barn og unge trer inn i de voksnes verden raskere. Det oppstår en 

mentalitetsendring, der ungdom i en større grad oppfører seg veslevoksent. «Barnen känner 

till allting innan de kan göra sina egna erfarenheter. De är på en och samma gång […] fattiga 

på egna erfarenheter» (Ziehe, 1993, s. 17). Voksenlivet avmystifiseres for ungdommen. De 

vet hva som venter dem, men denne kunnskapen gjør også at de ikke får de samme 

mulighetene til å utforske hva det vil si å være voksen. Ziehe (1993) hevder at ungdommen i 

bunn og grunn ønsker: «en minimal «normalitet» som varje vuxen också skulle ställa» (s. 43). 

De ønsker å videreføre den økonomisk trygge og gladlynte oppveksten inn i voksenlivet. 

Likevel kan det være tyngende, ettersom så mye av livets utforming er individets eget ansvar.  

Som en konsekvens av valgsamfunnet og den kulturelle frisettingen, er ungdom mer bevisste 

på sitt eget selvverd. Samtidig øker det en følelse av indre tomhet, på grunn av den voksende 

individualistiske ansvarliggjøringen. «Att hela livet slita och släpa för framtiden, att gång på 

gång bita i hop tänderna, att anse sig ha något värde endast i den utsträckning man förmår öva 

självdisciplin» (Ziehe, 1993, s. 38). Fordi man er sin egen lykkes smed, burde man være 

målrettet og fokusert, slik at man kan oppleve fremgang i valgsamfunnet. Denne 

selvdisiplinen gjør at mennesket ledes til å tenke mer nytteorientert nå enn før. Det oppstår 

derfor en økt formålsrasjonalitet blant mennesker, ettersom man søker seg mot å nå mål som 

er ytre motivert (Ziehe, 1986, 1993). Denne formålsrasjonaliteten genereres av en økt 

prestasjonskultur og konkurranse i samfunnet. Som det ble presentert innledningsvis, har 

arbeidsmarkedet blitt mer uforutsigbart og utdanning mer avgjørende for et vellykket liv. Det 

har dermed oppstått et fremtidsrettet press om å kontinuerlig kvalifisere seg til videre studier 

og jobber. Ziehe (1986) hevder at det dermed har blitt viktig for ungdommen å ivareta sine 

mulighetshorisonter, altså at man forvalter et grunnlag for flere mulige fremtider. Hvis 

ungdommen ikke vil gi slipp på sine mulighetshorisonter, fordrer dette at de må være flinke 



27 

 

på flere felt samtidig. Dette kan igjen føre til en ambivalens og et tomrom hos noen, siden 

man er redd for å oppnå for lite.  

Da Ziehe (1993) skrev, spådde at det kom til å bli et økende fokus på ungdommens tilstand. 

Blikket kom til å rettes mot ungdommen, fordi ungdomsforskning ofte kan ses på som en 

form for fremtidsforskning. Å fokusere på ungdommenes fremtid, blir å fokusere på 

menneskehetens fremtid, fordi man tar utgangspunkt i samfunnsmessige utviklingstrender. 

Det er ikke bare ungdommen som lever i et valgsamfunn med en påtrengende individualisme 

- den moderne samfunnsoppbyggingen påvirker også eldre generasjoner. Slik kan kunnskapen 

om ungdommens tilstand ha en overføringsverdi til voksengenerasjonens tilstand. Madsen 

(2018) hevder at debatten rundt Generasjon Prestasjon også er en måte å drive med 

fremtidsforskning på:  

Dersom vi tar Ziehe på ordet, så innebærer det at i alle diskusjonene om Generasjon 

Prestasjon så står det noe mer på spill enn bare hvordan de unge har det, nemlig 

hvordan vi alle har det, og hvor vi som samfunn er på vei (s. 212). 

I neste del vil fenomenet Generasjon Prestasjon presenteres, og diskuteres hvorvidt det er en 

realitet eller en myte.  

 

Generasjon Prestasjon - realitet eller myte?  

I innledningen ble det vist til en pågående samfunnsdiskusjon, som dreier seg om at dagens 

ungdom er utsatt for et press, som kan belaste og slite ut ungdommen i tidlig alder. Dagens 

ungdomsgenerasjon fremstilles som fremtidsorienterte, ambisiøse og skikkelige, både i media 

og i forskningsrapporten UngData.  

Ungdata-rapporten fra august 2018 viser, kort fortalt, at unge i dagens Norge er «en 

veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon» (Bakken, 2018, s. 2). Ifølge Ungdata 

har de aller fleste norske ungdommer det bra. 65% av ungdomsskoleelevene og 63% av 

videregåendeelevene har svart at de er helt enige i påstanden «[j]eg trives godt på skolen» 

(Bakken, 2018, s. 28). Ungdommen har også en god relasjon til foreldrene sine, hvor mer enn 

åtte av ti oppgir at de er godt fornøyd. Det «viser at de aller fleste opplever foreldrene som 

viktige støttespillere i hverdagen» (Bakken, 2018, s. 3). På den andre siden er det også en 

vesentlig andel som ofte opplever bekymringer og stress, og skolen er den arenaen som 
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genererer mest press. 33% «[f]øler at alt er slit» og 46% av jentene og 25% av guttene føler et 

«[p]ress om å gjøre det bra på skolen» (Bakken, 2018, s. 72-80). Mange oppgir også at de: 

«sliter med hodepine, magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og muskulatur» (Bakken, 

2018, s. 5).  

UngData-rapporten fra i fjor viser imidlertid også at trenden med skikkelige ungdommer, som 

har blitt mye omtalt de siste 10-15 årene, har startet å snu. Det rapporteres om økt 

kriminalitet, cannabisbruk og vold blant ungdom. Likevel antar rapporten at dagens 

ungdomsgenerasjon fortsatt er mer skikkelig enn tidligere generasjoner (Bakken, 2018).  

Et annet aspekt ved UngData-undersøkelsen er at unge er mindre optimistiske om fremtiden 

enn før. Flere tror at de vil bli arbeidsledige i fremtiden, og færre tror at de vil få et lykkelig 

liv. På den annen side viser rapporten at de unge prioriterer skole og utdanning: 62% av 

ungdomsskoleelever og 67% av videregåendeelever svarer ja på at de tror de kommer til å ta 

høyere utdanning (Bakken, 2018, s. 3).  

Statistikken fra UngData-undersøkelsen indikerer at dagens ungdom for det meste har det fint, 

men at mange føler på et press i hverdagen. Statistikken fra rapporten kan således sies å 

samsvare med en grunnantagelse i Generasjon Prestasjons-debatten: at ungdom utsettes for et 

stort press som kan tære på deres psykiske helse. Madsen (2018) skriver at selv om den årlige 

rapporteringen og de hyppige medieoppslagene om ungdommens tilstand har en baktanke om 

å spre informasjon som kan hjelpe de unge, kan denne informasjonen fort gjøre mer skade enn 

nytte. Det kan også lede til at man overdramatiserer omfanget og spredningen av 

prestasjonspressets nedsider. Madsen hevder at media ønsker å fremme at den vellykkede 

ungdommen sliter, fordi det er klikkvennlig. Mediene fokuserer oftere på saker med negativt 

enn positivt innhold, da dette gjerne skaper en større interesse for leseren. Når mediene 

gjentatte ganger kun trekker frem de negative resultatene bidrar dette til at ungdommers 

psykiske helse fremstilles skjevt (Madsen, 2018). I tillegg deler leserne ofte den samme 

sosioøkonomiske bakgrunnen som de omtalte ungdommene, noe som gjør at de kan relatere 

seg til ungdommens plager. Dette har gitt mediebransjen et påskudd for å skrive jevnlig om 

Generasjon Prestasjon, som igjen bidrar til å manifestere en bestemt type diskurs.  

Madsen (2018) påstår at hvis det er slik at Generasjon Prestasjon har blåst seg opp til noe 

større enn det det egentlig er, kan dette påvirke de unges atferd negativt. For oss mennesker er 

det helt naturlig å anordne verden i kategorier og båser. Moscovici og Duveen (2000) mener 
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at vi konstruerer sosiale representasjoner. I denne sammenhengen betyr det at Generasjon 

Prestasjon oppfattes innenfor en felles forståelsesramme. I utgangspunktet er det ikke farlig å 

skape sosiale representasjoner, men faren oppstår dersom slike sosiale representasjoner 

produserer et feilaktig inntrykk av hvordan dagens ungdomsgenerasjon faktisk har det. 

Madsen (2018) understreker at konsekvensene kan være at slike feilaktige representasjoner 

genererer selvoppfyllende profetier. Det vil si at en aktør påvirkes til å gjennomføre forventet 

atferd, og dette gjør at oppfattelsen av aktøren antas som sann. For å relatere dette til 

Generasjon Prestasjon, kan det innebære at dagens ungdom i en større grad identifiserer seg 

med det bildet som media maler. For eksempel kan de overdramatisere sin egen situasjon, og 

føle på et større press enn det som egentlig er realiteten: «[h]vis de ikke føler presset og 

stresset i utgangspunktet, så sørger opinionen for kontinuerlig å minne dem på det» (Madsen, 

2018, s. 185). På den måten kan Generasjon Prestasjon utvikle seg til å bli en myte, altså en 

forestilling om et fenomen, hvor fremstillingen manipuleres, slik at forestillingen ikke lenger 

samsvarer med virkeligheten (Barthes, 2017). Hvis Generasjon Prestasjon får en altfor 

fremtredende plass i samfunnsdiskusjonen, kan det således fungere som en myte, da det kan 

få ungdommen til å føle at de blir utsatt for et større press enn det som kanskje egentlig var 

tilfelle.  

Basert på betraktningene som er skissert ovenfor, er det ikke enkelt å vite om Generasjon 

Prestasjon er en realitet eller en myte i dagens samfunn. Dog, en potensiell følge av dette 

fenomenet er at diskusjonen i seg selv kan influere ungdommers identitetskonstruksjon, 

ettersom det sosiale miljøet man er en del av påvirker hvordan man skaper identitet.  

  

3.3 Identitetskonstruksjon  

I det siste teorikapitlet vil identitetskonstruksjon være i fokus. Først redegjøres det for 

hvordan vi mennesker konstruerer identitet. Deretter vil attribusjon og mestringsforventninger 

stå i sentrum. Begge disse aspektene kan påvirke måten vi ser på vår kapasitet og våre 

muligheter til å utføre bestemte oppgaver. Videre redegjøres det for forsvars- og 

mestringsmekanismer, som er psykiske tilpasningsprosesser. Til slutt introduseres Georg 

Herbert Meads begreper om selvet.  



30 

 

Vi mennesker organiserer livene våre i ulike faser, hvorav ungdomstiden er en av disse. Den 

røde tråden som bidrar til å skape orden i denne utviklingsprosessen er identiteten og 

selvforståelsen vår. Der selvforståelsen handler om hvordan man oppfatter seg selv, handler 

identitet om å stille seg selv spørsmålet: hvem er jeg? (Lillemyr, 2007). Ved å svare på dette 

forplikter man seg til verdier, roller, livsprosjekter, relasjoner og fellesskap. 

Identitetskonstruksjonen vår er et prosjekt som pågår hele livet og aldri ferdigstilles. Ettersom 

man alltid møter på nye mennesker, valg og roller, fungerer identiteten vår som et verktøy for 

å skape sammenheng og mening via alle disse omveltningene (Binder, 2018).  

«Identitet [vil alltid] utspille seg i spenningsfeltet mellom det sosialt skapte, våre biologisk 

gitte egenskaper og våre eksistensielle valg» (Binder, 2018, s. 16). Identitetskonstruksjonen 

vår befinner seg altså i skjæringspunktet mellom våre individuelle antagelser om oss selv og 

verden, våre personlighetstrekk og det samfunnet vi lever i. På et personlig plan spiller 

tidsoppfatning en vital rolle i identitetskonstruksjonen. Fortiden er erfaringene som preger 

oss. Det er via våre selvbiografiske minner at vi kan kartlegge hva som har engasjert og 

definert oss, og dermed tolke hva som gjør oss til nettopp oss. Denne informasjonen er noe vi 

tar med på veien videre, det vil si inn i den fremtiden vi ønsker å bygge. 

Identitetskonstruksjonen vår baseres dermed på fortidens opplevelser, men strekker seg alltid 

mot den fremtidige forestillingen av oss selv (Binder, 2018). Den konstrueres også på basis av 

det overordnede synet man har på seg selv. Basert på minner, erfaringer og aspirasjoner 

skaper man et konseptuelt selv, som «er en sosialt konstruert kategori som hjelper å definere 

hvem man er, hvem andre er i forhold til oss, og våre typiske måter å samhandle med andre 

på» (Binder, 2018, s. 253). Slik skaper vi en kjerneoppfatning av hva identiteten vår 

inneholder. I det konseptuelle selvet vil det være en del som består av personlighetstrekk, 

altså de relativt stabile disposisjonene som former oss. For eksempel om man er introvert eller 

ekstrovert, spontan eller planmessig. Det gjør det for eksempel lettere for andre å forstå hva 

slags type person du er, og hvilket verdigrunnlag du opererer med. På samme tid er identiteten 

vår også endringsdyktig. Man påvirkes av hvilken livsfase man befinner seg i og hvilke 

hendelser som inntreffer, noe som gjør at man til tider må omdefinere seg selv.  

Det sosiale miljøet man befinner seg i skaper rammer og forventninger til hvordan man burde 

handle og hvem man skal være. Det er viktig for mennesker å føle en tilhørighet til de 

gruppene og det miljøet de vokser opp eller føler seg hjemme i, og man identifiserer seg ofte 

ut i fra dette. Vi internaliserer spesifikke normer og verdier vi anser som opphøyde, og disse 
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legger igjen føringer for våre handlinger og ytringer (Binder, 2018; Nygård, 2007; Schiefloe, 

2019). Å være et medlem av et større samfunn forutsetter også at man må velge hvem man 

ønsker å være i en samfunnsmessig kontekst. Man må for eksempel tenke over hvilken 

yrkesretning man vil velge, og på hvilke måter man ønsker å bidra i arbeidslivet. Disse 

avgjørelsene kan preges av motivasjonen som ligger til grunn for de livsvalgene man tar.  

Ryan og Deci (2012) skiller mellom hvordan ytre og indre motivasjoner påvirker vår atferd, 

og dermed også identiteten og verdenssynet vårt. Introjiserte identiteter motiveres og 

tiltrekkes av ytre faktorer, som for eksempel objekter, resultater og statuser. Slike identiteter 

medieres ofte av at man vil føle seg betydningsfull, og styrke sin egen selvfølelse. Å defineres 

av en ytre motivasjon innebærer at man påvirkes av andres annerkjennelse og 

tilbakemeldinger, ettersom man ønsker å oppnå meritter som ofte ligger utenfor ens egen 

kontroll. Introjiserte identiteter kan derfor vekke en følelse av rastløshet og meningsløshet hos 

den enkelte, særlig hvis man ikke klarer å oppnå de ytre faktorene man søker (Ryan & Deci, 

2012).   

Internaliserte identiteter, derimot, motiveres av indre faktorer, som verdier og livsmål. For 

eksempel ønsker en elev å lære på skolen fordi han eller hun vil øke sine kunnskaper og 

ferdigheter enn å oppnå en god karakter, da dette samsvarer med elevens verdigrunnlag og 

aspirasjoner for livet. Eleven er dermed mer ute etter å lære fordi han eller hun anser 

læringssituasjonen som givende for sin personlige utvikling (Ryan & Deci, 2012).  

 

Attribusjon og mestringsforventninger 

Mennesker har en trang til å tolke og fortolke det som skjer med oss; både egne handlinger, 

men også tilbakemeldinger fra andre mennesker. Hvordan vi velger å begrunne de hendelsene 

som inntreffer, virker inn på vår innstilling og håndtering av situasjonen, og påvirker vårt 

verdenssyn og våre tenkemåter. Attribusjon handler nettopp om hvordan man velger å 

forklare handlinger og resultater, og på hvilke måter man fortolker disse. Når man attribuerer 

redegjør man på samme tid for kausalitet. Slike begrunnelser er ofte repetitive; har man tenkt 

at noe henger sammen en gang, er det sannsynlig at man forklarer en hendelse på samme måte 

neste gang det skjer. Man gjør seg opp en mening om hvordan forhold henger sammen; hva 

som påvirker og hva som påvirkes. Slik tilskrives det en mening eller intensjon (Heggen et al., 
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2013; Lillemyr, 2007; Skipperstøen, 2004). Som oftest har man en tendens til å tenke mest 

over de attribusjonene som omhandler oss selv, og årsaker til vår egen atferd. Attribusjon kan 

således fungere som en forklaringsmekanisme for hvorfor man er som man er og gjør som 

man gjør. De forklaringene man forteller til seg selv over tid blir dermed en del av identiteten 

vår.  

Weiner (1979) har en teori om hvordan attribusjon og motivasjon henger sammen i 

klasseromssituasjoner. Teorien består av tre dimensjoner: kontrollplassering, stabilitet og 

kontrollerbarhet. Kontrollplassering går ut på om eleven attribuerer til indrestyrte eller 

ytrestyrte årsaksforklaringer. Dimensjonens anliggende er om man forklarer det som skjer 

gjennom personlige egenskaper eller aspekter som er utenfor elevens kontroll, som for 

eksempel flaks, lærerens strenghet, eller karaktersystemets oppbygging. Kontrollplasseringen 

innebærer samtidig en ansvarliggjøring, fordi den forklarer om det er eleven selv, eller ytre 

faktorer eleven ikke har makt over, som er grunnlaget for attribusjonen. Den andre 

dimensjonen, stabilitet, vil påvirke elevens syn på hva slags handlekraft eleven har for å endre 

situasjonen. For eksempel vil elevens evner ofte holde seg stabilt over tid, mens innsats er 

enklere å påvirke for eleven. Den siste dimensjonen, kontrollerbarhet, handler om den graden 

av kontroll eleven har på situasjonen, for eksempel om eleven føler seg som en handlekraftig 

aktør eller som en brikke i et større spill (Nygård, 2007; Weiner, 1979).   

Det er ikke bare hvordan elever velger å attribuere sine skoleprestasjoner, som kan innvirke 

på deres forhold til skolen. Attribusjon henger også tett sammen med motivasjon, som ble 

redegjort i del 3.1, og elevens mestringsforventninger. Mestringsforventninger er: «ens tro på 

egen evne til å mestre oppgaver man står ovenfor» (Heggen et al., 2013). Her handler det altså 

om hvordan man vurderer sin egen dyktighet i relasjon til oppgavens krav. 

Mestringsforventningene gir føringer for hva slags innstilling man har til diverse oppgaver, og 

mengden energi man velger å legge i oppgaveutførelsen. Bandura (1977) nevner fire 

forskjellige faktorer som legger grunnlaget for mestringsforventninger. For det første spiller 

våre erfaringer fra lignede situasjoner en rolle i hva man forventer å mestre. Hvis man har 

positive erfaringer fra før har man som regel en høyere tiltro til seg selv, og dermed en økt 

motivasjon, sammenlignet med hvis man antar at man vil mislykkes med oppgaven. Den 

andre faktoren er i hvilken grad andre rundt oss har erfaringer med å mestre. Hvis man er en 

del av et læringsmiljø hvor mange har høye mestringsforventninger, kan det smitte over på 

andre. Verbal overtalelse er den tredje faktoren, noe som vil si om man opplever 
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oppmuntring, både fra seg selv og fra andre. Til slutt spiller emosjonelle forhold inn på 

mestringsforventningene våre. Det innebærer for eksempel at hvis en person er vant til å 

mestre, vil han eller hun forvente å føle glede og tilfredstillelse i møte med oppgaven. På den 

andre siden, vil en person som ofte føler at han eller hun ikke holder mål, forvente å kjenne på 

en frykt for å mislykkes og å være utilstrekkelig. Personen som er vant med å mislykkes vil 

dermed entre oppgaveløsingen med en annen innstilling enn en person som har erfaringer 

med å lykkes. I mange situasjoner vil personer som forventer å lykkes med oppgaven, gå inn 

med en større innsats, siden de føler på en høy forventning av mestring. På den annen side vil 

en person med en lav grad av mestringsforventning føle seg motvillig til å gjennomføre 

oppgaven, ettersom han eller hun har en lavere tro på å lykkes. (Bandura, 1977; Nygård, 

2007).  

 

Forsvars- og mestringsmekanismer 

Som sosiale vesener møtes vi med forventninger fra andre. Disse forventningene kan 

forårsake stress dersom man ikke klarer å leve opp til dem (Folkman & Moskowitz, 2004). 

Av og til blir dette stresset for uoverkommelig til at man takler det, og da aktiveres psykiske 

prosesser som skal skjerme oss fra å bli nedbrutte og triste. I andre tilfeller kan de psykiske 

prosessene skape økt optimisme for eget liv, slik at det blir lettere å leve. Cramer (1998) 

skriver at det lenge har vært uklare skillelinjer mellom forsvarsmekanismer (defense 

mechanisms) og mestringsmekanismer (coping mechanisms) innenfor psykologien. Cramer 

betegner dem begge som tilpasningsprosesser, hvor formålet er å respondere på motgang man 

møter i livet. Det disse to mekanismene har til felles er at de skal lette på negative følelser, og 

få individet til å kunne fungere som normalt i hverdagen.  

Det er likevel noen klare distinksjoner mellom de to mekanismene. Mestringsmekanismer 

«involve a conscious, purposeful effort, while defense mechanisms are processes that occur 

without conscious effort and without conscious awareness»  (Cramer, 1998, s. 921). Graden 

av bevissthet er dermed noe som avgjør om det er en forsvars- eller en mestringsmekanisme 

man har å gjøre med. I tillegg har mekanismene to forskjellige formål: «coping strategies are 

carried out with the intent of managing or solving a problem situation, while defense 

mechanisms occur without conscious intentionality» (Cramer, 1998, s. 921). 

Mestringsmekanismen er dermed mer løsningsorientert, og adresserer problemet som 
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genererer mekanismen direkte. Her handler det om intenderte valg for å bedre sin 

livssituasjon. Forsvarsmekanismen, derimot, aktiveres når man ikke har noen andre måter å 

takle følelsesmessig smerte. Den inntreffer når man befinner seg i situasjoner der man ikke 

har kapasitet til å sette ord på noe. I forskningslitteraturen er det en stor grad av konsensus om 

at forsvarsmekanismen blir et vedvarende personlighetstrekk ved individets personlighet. 

Mestringsmekanismer har, i motsetning, blitt oppfattet som kontekstavhengige, men det 

diskuteres også om mestringsmekanismer kan påvirke individers personlighetstrekk over lang 

tid (Cramer, 1998; Folkman & Moskowitz, 2004; Frydenberg & Reevy, 2011; Thuen & Bru, 

2004).    

 

George Herbert Meads begreper om selvet 

Den siste delen av teorikapitlet vil ta for seg George Herbert Meads begreper om selvet. Mead 

var en av frontfigurene for den sosiologiske retningen, symbolsk interaksjonisme, som ble 

nevnt i metodedelen. Retningen baserer seg, som sagt, på at interaksjonen mellom mennesker 

former hva som anses som meningsfylt og konvensjonelt. Ifølge Mead (2015) kan mennesker 

i interaksjonen både kommunisere gester, hvor stimuli styrer atferden, og symboler, hvor 

mennesker har en antatt felles forståelse for hva symbolet betyr og kan generere meningsfylte 

svar. Det er kommunikasjon og språk som legger grunnlaget for at man tilegner seg symboler 

og medierer handlinger via symboler, slik at to aktører får samme oppfatning av noe gjennom 

ord. Det er nettopp dette som gjør oss annerledes fra andre dyr. Mennesker har en abstrakt 

tankegang som andre dyr ikke har, og man kan dermed skape et selv. Selvet er noe som er 

separat fra kroppen vår, og produseres av sosial erfaringsdannelse. Det danner grunnlaget for 

vår egen selvoppfattelse, og påvirker oss i interaksjonen med andre mennesker. Dette 

innebærer at aktøren blir et subjekt som interagerer med andre og seg selv, og et objekt som 

observerer og lærer. Skapelsen av selvet skjer i interaksjonen med andre på denne måten: vi 

svarer vårt eget selv, viderefører samtaler vi har hatt med andre, er observante på hva vi sier, 

og bruker våre observasjoner av samtalen til å bestemme oss for hvordan vi skal handle videre 

i interaksjonen (Mead, 2015; Ritzer & Stepnisky, 2014). 

Videre deler Mead opp selvet i ulike deler. Jeg-et er ens egen oppfatning av en selv. Vi kan 

snakke med oss selv, men vi kan aldri se oss selv fra utsiden, som vi kan med andre 

mennesker. Jeg-et er der man kan føle frihet og personlig initiativ, siden det er et 
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krysningspunkt mellom sosial interaksjon og egen livspraksis. Man kan ikke determinere 

hvordan jeg-et vil oppføre seg på forhånd. Siden det er jeg-et som utfører handlingene våre, 

kan man bli overrasket av egne handlinger. Meg-et, på sin side, er hvordan man tror andre 

oppfatter en. Det er meg-et som må leve opp til forpliktelsene som handlingene til jeg-et 

medfører, siden det er denne komponenten av selvet som er bevisst på andres atferd og etikk. 

Jeg-et vårt tilpasser seg da meg-et for å handle i tråd med andre menneskers forventninger og 

ønsker (Mead, 2015).  

Mead (2015) presenterer to forskjellige menneskegrupper som selvet vårt forholder seg til. De 

generaliserte andre er en udefinert menneskegruppe. Meg-et må dermed oppføre seg slik at 

denne gruppen får en korrekt oppfatning av hvem man er, og atferden vår blir da korrigert. 

Når man ser for seg hvordan de generaliserte andre kan komme til å reagere på atferden vår, 

bruker man abstrakt tankegang for å se seg selv som et objekt. I tillegg har man de 

signifikante andre som er andre mennesker man kjenner, for eksempel foreldre, venner, slekt 

og lærere.  

I en gruppesetting skjer det en konstant forhandling av hvilke normer og verdier som skal 

være gjeldene for interaksjonen. Interaksjonen preges også av om aktørene burde følge 

spesifikke interaksjonsmønstre. For eksempel er det et annet interaksjonsmønster hvis man er 

på jobbintervju enn når man er på kafebesøk. Mønstrene gir dermed rammer som aktøren 

burde holde seg innenfor. Aktøren kan velge å handle konformt eller avvikende fra 

interaksjonens mønstre og normer (Blumer, 1966). Normer, forventninger og 

interaksjonsmønstre møter man også i skolen, og i de sosiale situasjonene som oppstår der. 

Dette vil videre tematiseres i oppgavens analyse og drøfting, hvor oppgavens problemstilling 

diskuteres i lys av dens empiriske materiale.  
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4 Analyse og drøfting 

I det fjerde og følgende kapittelet analyseres og diskuteres studiens empiriske materiale. Som 

tidligere nevnt i metodekapitlet, er analysen tematisk organisert. Formålet med kapittelet er å 

besvare oppgavens problemstilling: Hva kjennetegner 10. klassingers opplevelser av å få 

karakterer? Analysekapittelet er inndelt i tre deler, hvor hver del tar for seg et 

forskningsspørsmål. Den første delen handler om hva slags erfaringer 10. klassingene har med 

å få karakterer. Her står elevenes synspunkter på å få karakterer i sentrum, noe som knyttes 

opp til karakterenes betydning for det siste året på ungdomskolen (senere i kapittelet settes 

dette også i sammenheng med opptak til videregående skole). Erfaringene ses så i 

sammenheng med hvordan karakterer kan påvirke elevers motivasjon. 

Den neste delen knytter karakterer til prestasjonspress. Først diskuteres hvorvidt og hvordan 

elevene legger karakterpress på seg selv. Deretter flyttes fokuset over på det presset elevene 

føler at foreldrene legger på dem. Til slutt diskuteres presset 10. klassingene føler i 

sammenheng med inntaksprosessen til videregående skoler i Oslo.  

Den siste delen av analysen tar for seg hvordan karakterer kan påvirke 10. klassingenes 

identitetskonstruksjon. Elevene sier eksplisitt under intervjuene at karakterer ikke har noen 

særlig innvirkning på hvordan de ser på seg selv og andre. Det kommer allikevel frem at å 

jevnlig få det elevene anser som dårlige karakterer er koblet opp mot et stigma, som særlig to 

av elevene i utvalget kan føle på. Videre redegjøres det for at elevene primært attribuerer 

innsats til gode karakterer, og at de kan aktivere mestringsmekanismer for å takle de stundene 

de ikke får like gode karakterer som de hadde håpet på.  

 

4.1 10. klassingenes erfaringer med å få karakterer 

I løpet av gruppeintervjuene snakket elevene mye om deres opplevelse av å få karakterer. En 

av de tingene som kom tydelig frem, var at de aller fleste liker å få karakter. Ingen av 10. 

klassingene sa at de skulle ønske at de ikke fikk karakterer. En årsak til at de liker å få 

karakter er at det oppleves som noe konkret. En av elevene, Daniela forteller at: «jeg visste 

ikke hvor jeg lå før jeg startet på ungdomsskolen. Før jeg fikk tallet.» En annen elev, Emma, 

sier at hun bruker karakterer som en indikator på egen arbeidsinnsats. Hun mener at: «du [får 
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vite] akkurat hvor du er: om du må jobbe mer, om du er akkurat der du skal være, eller om du 

har litt forbedringspotensial.» Fordi karakterer er tallbaserte, er det enkelt for Emma å se 

hvordan hun ligger an. Karakterene gir henne en pekepinn på om hun må jobbe mer eller 

mindre for å oppnå de karakterene hun ønsker.  

Fordi karakterene gir konkret og presis informasjon, foretrekker elevene å få karakterer 

fremfor kun å få en tilbakemelding. Cedrik sier han misliker tilbakemeldinger som «du gjør 

det bra», og heller fortrekker karakterer fordi det er mer definerbart og konkret. Dina mener at 

tilbakemeldinger ikke alltid kan gi deg et klart svar på hvor du ligger hen: 

Når man får tilbakemeldingen først og karakteren senere, fokuserer man på alt man 

gjorde bra og henger seg opp i det. Og så får du en karakter som du ikke forventet. Det 

gir deg en indikasjon på om du var dårligere eller bedre enn det du trodde. 

En tilbakemelding åpner opp for et større tolkningsrom enn en karakter, fordi den rommer en 

annen og mer omfattende type informasjon. Karakteren, på sin side, forteller kun om 

prestasjonen var god, dårlig, eller noe midt imellom. Dina liker karakterer fordi de gir presis 

og konkret informasjon om prestasjonens kvalitet. 

Det at elevene er mer opptatt av karakterer enn tilbakemeldinger, gjør også at de vil vurderes 

med karakterer. På skole 1 får ikke 8. og 9. klassene karakterer annet enn som en del av 

halvtårsvurderingen deres. Begge gruppene bestående av jenter fra denne skolen, 

kommenterer under sine intervjuer at de er glade for at de ikke er underlagt denne ordningen. 

De vil heller få karakterer, fordi de vil vite hvordan de er på karakterskalaen. Emilie sier at 

elevene på de yngre klassetrinnene: «får bare [vurderinger med] høyt/ middels / lavt. Og jeg 

liker litt å ha karakteren hvor det står et tall, for da vet du hvor du ligger». Fanny forteller at: 

«de [som går i 8. og 9. klasse] får bare vite cirka hvilket nivå de er på, men de får ikke vite 

hvilken karakter man er på. Så du vet ikke om du er på en 3er eller 4er, om du kan gå oppover 

eller noe sånt.» For Fanny er det viktig å vite om hun må forbedre sine skoleprestasjoner eller 

ikke. Igjen ser vi at det oppfattes som vesentlig for elevene å få informasjon om hvordan de 

ligger an. Følgelig setter 10. klassingene pris på den oversiktligheten karakterene gir dem, 

siden de får et presist og avgrenset svar på hvordan de har prestert.  

Et annet aspekt ved karakterer som elevene kom inn på, var sammenlignbarhet. Fordi 

karakterene gis i tallform, kan elevene sette nye karakter i en sammenheng med tidligere 
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karakterer, og se om de har fått en høyere eller lavere score. Cedrik gjør en sammenligning av 

karakterer med andre typer vurderingspraksiser:  

[Den] eneste forskjellen mellom karakterer og alternativ vurdering, som «poeng: 

7/10», er at det er mer håndfast. Man kan spørre hva snittet ditt ble i år. Det kan man 

ikke hvis det ikke er karakterer. Så jeg tror den eneste forskjellen mellom karakterer 

og annen type vurdering, er at man kan spørre hverandre enklere, og det er enklere å 

sammenligne folk. 

Karakterer gjør det således lettere for elevene å sammenligne seg selv med andre, siden 

elevene bedømmes på samme grunnlag. Utsagnet til Cedrik indikerer at elevene har en felles 

forståelse av tallenes betydning. Bård, som går på skole 1, tegner opp disse skillelinjene 

mellom gode og dårlige karakterer. Han sier at karakterer: «er en bra ting, for da vet du 

hvilket nivå du ligger på i de forskjellige fagene. Du vet at 2 og 1 er dårlig, 3 og 4 er middels 

og 5 og 6 er bra.» Det eksisterer med andre ord en delt oppfatning om hva som regnes som 

«gode» karakterer, og hvilke karakterer som regnes som «dårlige». Denne oppfatningen 

virker å være gjeldende for elevene uavhengig av hvilke karakterer de selv får. For eksempel 

regnes karakteren 3 som en dårlig karakter, uavhengig om eleven som får karakteren vanligvis 

pleier å få karakteren 3, eller om det var et engangstilfelle.  

Utsagnene fra elevene tyder på at de har en felles forståelse av hva som regnes som gode og 

dårlige karakterer. Karakterene kan således fungere som meningsbærende symboler i 

interaksjonen mellom elevene. Ifølge Mead har vi, i tillegg til symboler og gester, også 

objekter, som er sosialt produsert (Blumer, 1966). Karakterer er et eksempel på et slikt objekt, 

og slike objekter konstrueres av den meningen som individer tillegger det. Elevene i utvalget 

liker å få karakterer, siden karakterene symboliserer noe konkret og har en avgrenset mening, 

sammenlignet med tilbakemeldinger.  

Mead hevder også at det ofte opprettes spesifikke atferds- og reaksjonsmønstre i forbindelse 

med objekter (Blumer, 1966). I elevenes tilfelle innebærer det at gjennom interaksjon har de 

tilegnet seg spesifikke mønstre å snakke om og tenke rundt karakterer. For eksempel kommer 

det frem at elevenes felles forståelse av hva en god eller dårlig karakter gjelder uavhengig av 

elevens eget karaktersnitt. Ettersom de ulike tallkarakterene har en iboende betydning, bidrar 

dette til at elevene i mange tilfeller fokuserer mye på den karakteren de får. Dette påvirker på 

samme tid de erfaringene elevene har med å få karakterer, ved at karakterer ofte tar opp mye 

av oppmerksomheten til 10. klassingene. Elevene forteller også at det kan være et stort fokus 
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på karakterer i prestasjonssituasjoner, og at læringsaspektet ved skolegangen til tider kan 

havne i bakgrunnen. 

   

Karakterers påvirkning på motivasjon 

Ettersom elevene er opptatt av hvordan de ligger an, har de også et stort fokus på karakteren i 

vurderingssituasjoner. Dette fokuset kan virke inn på elevenes motivasjon. Fredrikke, fra 

skole 1, er ikke alltid like interessert i tilbakemeldinger, siden de ikke gir den informasjonen 

hun er ute etter. Hun sier at: «det er ikke alltid at jeg leser tilbakemeldingen, for det er 

karakteren som betyr noe. Det blir så mye fokus på tallet, istedenfor hva du kan og ikke kan.» 

Daniela, som er elev ved skole 2, mener at karakterfokuset gjør at man ikke er like interessert 

i å lære. Hun mener at: 

Vi glemmer kanskje å lære, og tenker bare på karakterer, den 5ern kunne vært en 6er. 

Å stige enn å lære fagstoffet, selv om det er det som er det viktigste. Så vi er nok ikke 

motiverte fordi det er spennende og gøy, men på grunn av karakterene. 

Daniela sier at hun føler at karakterene i mange tilfeller skygger fokuset på læring i skolen.  

 

At karakterer er viktigere enn læring, henger sammen med at elevene går i 10. klasse. I løpet 

av intervjuene understreker elevene at dette er et skoleår som krever svært mye arbeid. 

Elevene gir uttrykk for at karakterene betyr mer for dem nå enn før. Karakterene de får i 10. 

klasse er for mange det eneste som avgjør hvilken videregående skole de kommer inn på til 

høsten (vilbli.no, u.å). Elevenes skolefaglige motivasjon baseres i økende grad på å få de 

karakterene de trenger, for igjen å komme inn på videregående. Cedrik forteller at han har en 

annerledes motivasjon for å jobbe med skolearbeidet i 10-klasse enn i 8 og 9-klasse. Han 

mener at: «før var det ikke så mye på spill. Nå teller det man får i spillet.» Cedrik er således 

bevisst på at karakterene han får i 10. klasse kan ha en utslagsgivende effekt på hvor han 

kommer inn til høsten. Det gjør at det hviler et større alvor over karakterene han får i år.  

 

For Fredrikke fungerer karakterene som en motivasjonskilde nå i 10. klasse, fordi det får 

henne til å jobbe mer med skolen. Hun påstår at:  
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du jobber jo bra i timen for å få en god karakter. For karakteren vurderer hvilken 

videregående du kan komme inn på, som da igjen vurderer hvilken jobb du kommer 

inn på. Så det er en viss motivasjon for å jobbe bedre i timene og få bedre resultater. 

Men det er stressende også, fordi det er mye arbeid. 

Utsagnet viser at karakterene får Fredrikke til å jobbe mer med skolen. På den andre siden sier 

hun at det kan være slitsomt, siden hun må være mer aktpågivende når det gjelder 

skolearbeid. Dessuten er Fredrikke klar over at karakterene hun får dette året kan ha en 

påvirkning på hennes fremtidige muligheter; både når det gjelder inntak til videregående 

skoler, men også hva hun ender opp å jobbe med. Hun opplever derfor karakterer som både 

motiverende og byrdefulle.  

 

Det er ikke bare Fredrikke som opplever at karakterene genererer en økt motivasjon i 10. 

klasse. Benjamin, som også går på skole 1, sier at dette gjelder for klassen deres generelt. Han 

påstår at: 

 

Hele klassen har bedre motivasjon til å få bedre karakterer, siden det teller på 

vitnemålet. Man tenkte kanskje i 8 og 9ende at karakterene ikke var så viktig, siden de 

ikke hadde noe å si for fremtiden din. 10ende er første året det virkelig teller, og da har 

man lyst til å gjøre det bra. 

 

En annen elev fra skole 1, Ella, mener også at klassedynamikken har endret seg. Hun sier at 

elevene i klassen: «har snudd måten de jobber på helt. Akkurat nå så bryr de seg veldig om 

karakterene, siden de vil inn på den skolen de ønsker å gå på. Folk snakker om det hele tiden, 

og det er så stressende.» Ella påstår at klassekameratene er mer oppslukt av skole og 

vurderingssituasjoner i år, sammenlignet med de foregående årene. Elevene har også blitt mer 

opptatt av karakterer, noe hun synes er stressende. Emilie, som går i den samme klassen, har 

en lignende oppfatning, og hevder at: «det har blitt mer at man sammenligner karakterer nå i 

10. klasse. Så man snakker mer om karakterene.» Ettersom elevene vet hvor stor innvirkning 

karakterene fra 10. klasse kan ha på hvor de ender opp til høsten, tar de det siste året på 

ungdomsskolen mer alvorlig. Oppmerksomheten omkring karakterer har også blitt større, ved 

at samtalene mellom elevene handler mer om karakterer.  

Elevene forteller således om at motivasjonen deres ofte kan være forankret i karakterer, og at 

dette har blitt mer gjeldende nå som de er 10. klassinger. Å være motivert av karakterer betyr 

at man er ytre motivert, og det trenger ikke være negativt i seg selv. Siden det er en pågående 
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konkurranse i utdanningssystemet, er det forståelig at elevene er ytre motivert, fordi de ønsker 

å stille med et best mulig utgangspunkt i opptaksprosesser til videregående og høyere 

utdanning. Ifølge humankapitalteorien antar man: «at økt utdanning gir økt produktivitet, og 

at høy produktivitet belønnes med høyere lønn. Å øke sine kunnskaper ved å ta utdanning er 

derfor en investering» (Bakken et al., 2016, s. 280). Dessuten intensiveres betydningen av 

gode karakterer og muligheter for utdanning, ved at samfunnet fordrer en individualistisk 

ansvarliggjøring. Elevene kan dermed føle en høy motivasjon for å prestere bra på skolen, 

siden de vet at de investerer i fremtiden sin.  

Det er imidlertid også noen farer forbundet med at elevene utelukkende motiveres av ytre 

faktorer, slik som karakterer. Lillemyr (2007) skriver at ytre motivasjon kan være negativt, 

hvis det går på bekostning av en indre motivasjon som allerede er tilstedeværende. Ofte 

hemmer den ytre motivasjonen individets indre motivasjon. Man blir således mer interessert i 

å handle basert på eksterne belønninger. I likhet med elevene i dette studiet, fant Granqvist og 

Holmlund (2016) i sin masteravhandling at karakterer er en stor motivator for elever. Studien 

er en tekstanalyse av sentral forskning og styringsdokumenter, med formål om å finne ut 

hvordan karakterer og vurdering påvirker lærere og elevers syn på kunnskap. Forfatterne 

hevder at hvis karakterer blir den viktigste kilden til motivasjonen for elevers innsats, kan 

være svekkende for læringsprosessen: «om en elev når det högsta betyget ser eleven att de 

nått sitt mål och därför inte behöver anstränga sig mer. Detta tolkar vi som att betygen inte har 

en motiverande faktor att lära sig mer utan snarare för att nå ett visst betyg» (Granqvist & 

Holmlund, 2016, s. 55). Hvis elever investerer for mye av motivasjonen sin i betyg, altså 

karakterer, blir med andre ord ikke læringen i seg selv verdifull og berikende. Nivået på 

karakteren er således det som styrer om eleven føler seg fornøyd med resultatet. Funnene fra 

masteravhandlingen opplyser om at det kan oppstå en formålsrasjonell form for læring, hvis 

karakterer får et for stort fokus. Forfatterne advarer mot at karakterer skal spille en så stor 

rolle for fremtiden til elevene, siden det svekker elevenes genuine interesse for å lære på 

skolen (Granqvist & Holmlund, 2016).  

I tillegg kan en for stor grad av motivasjon basert på karakterer føre til at elevene konstruerer 

en introjisert identitet (Ryan & Deci, 2012). En slik identitetsskaping gjør at karakterene 

elevene får påvirker hvordan de ser på seg selv, og forholder seg til seg selv i en mye større 

grad. På mange måter kan en introjisert identitetskonstruksjon være mer ustø og omskiftelig. 

Det er fordi nivået på karakterene som elevene får avgjør om de ser seg selv i et positivt eller 
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negativt lys. Samtidig kan elevene bli mer avhengig av tilbakemeldinger fra omgivelsene, 

ettersom det er karakterene som styrer hvordan de ser på seg selv. Da er det lettere å føle at 

suksess betinger det man definerer som verdifullt i livet. Dette kan skape et press om å alltid 

prestere godt. I den neste analysedelen vil nettopp dette være i fokus, hvor elevenes 

beskrivelser av det presset de føler diskuteres.  

 

4.2 Press 

«Hvordan vi organiserer vår utdanning og hvilke forventninger vi har til barn og unge, sier 

mye om samtiden» (Krumsvik & Säljö, 2013, s. 28). Som det ble nevnt i innledningen og 

teorikapittelet, kan elevene preges av en individualistisk ansvarliggjøring. Dette kan generere 

et prestasjons- og karakterpress. I løpet av intervjuene trekker elevene særlig frem tre aspekter 

ved press: press fra foreldre om at de kan gjøre det bedre, press knyttet til å ha gode nok 

karakterer for å komme inn på de videregående skolene de ønsker å gå på, og press de setter 

på seg selv.  

 

Presset 10. klassingene setter på seg selv 

Når vi snakket om elevenes opplevelse av å få karakter, diskuterte vi hvorvidt karakterer fører 

til press og hvor presset kommer fra. En ting som kom frem i alle intervjuene, er at elevene 

legger mye press på seg selv. Noen av elevene omtaler dette presset som positivt i visse 

sammenhenger, ettersom det får dem til å yte mer på skolen. De snakker mye om at de ønsker 

å gjøre sitt beste, ikke «kaste bort» muligheter, og at de har lyst til å gjøre seg selv stolte. 

Celine er tydelig på at hun føler et press, som drives av om karakterene hun får er gode nok: 

«jeg har et mål. Hvis jeg får det eller over så blir jeg veldig fornøyd, men hvis jeg får under så 

blir det ikke så veldig bra.» Celine føler at hun ikke kan få en lavere karakter enn den 

karakteren hun har fått tidligere, siden hun vet det er mulig å få den gode karakteren. Har hun 

klart å få den gode karakteren én gang, skal hun klare det igjen.  

En annen elev, Emilie, forteller at hun legger et stort press på seg selv, ettersom hun 

konkurrerer mot sine tidligere prestasjoner:  
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hvis jeg har fått en bra karakter tidligere, så har jeg lyst til å nå opp til den karakteren 

til neste prøve. Da blir det til at du alltid må overgå deg selv, og det kan jo gjøre deg 

veldig sliten. Da prøver du alltid å toppe den karakteren du allerede har fått. 

Hun forteller også om et kontinuerlig kappløp hun har mot seg selv. Dette kappløpet gjør at 

hun på lengre sikt kan bli sliten, fordi målsettingen hennes er å stadig forsøke å forbedre 

nivået på karakterene. Christer, som går på skole 2, sier at han også mener at han burde holde 

et visst nivå på karakterene sine. Han vet at hvis han får en dårlig karakter, så må han jobbe 

bedre til neste gang. Christer hevder at: «da har jeg bare enda mer jobb foran meg for å få det 

bra snittet.» Utsagnet viser at han har et ønske om å oppnå et bra karaktersnitt, og for å gjøre 

det kreves konstant innsats.  

 

Ved å sammenligne seg selv med sine tidligere prestasjoner, har Christer, Emilie og Celine 

lagt en klar og tydelig list for hvilke karakterer som er akseptable - de karakterene som er like 

eller høyere enn de karakterene som de har fått før. Utsagnene over antyder slik at 10. 

klassingene kan føle på et press om å kontinuerlig forbedre karakterene sine, eller få 

karakterer som er på det samme nivået som de har fått tidligere. Elevene hevder at dette 

presset kommer fra dem selv, og deres lyst til å gjøre sitt aller beste. Emilie, som fortalte om 

kappløpet hun har mot seg selv, sier at: «jeg tenker ikke på hva andre tenker om den 

karakteren.» Fanny, som går på den samme skolen, sier noe lignende i sitt intervju:  

 

Hvis jeg fikk en 4er på tentamen i fjor, så vil jeg få en 5er nå. Da jobber jeg mot mitt 

eget mål, men da konkurrerer jeg ikke mot noen andre.  Det er meg jeg skal prøve å 

overbevise. Det er meg jeg skal slå. 

Daniela, som er elev ved skole 2, sier at: «man opplever press når man har lyst til å gjøre 

noe», og sier videre at det presset hun føler «kommer egentlig bare fra meg, siden jeg vil 

oppnå det jeg vil. Jeg bryr meg ikke om andres meninger om hva jeg får.» Axel, fra skole 1, 

har samme oppfatning, og sier at heller ikke han bryr seg om hva andre tenker om hans 

karakterer: «det blir jo på en måte prestasjonspress for meg selv, da. Jeg forventer noe av meg 

selv, og så skal jeg oppnå det.»  

Det empiriske materialet viser at 10. klassingene er svært fokuserte på å gjøre sitt beste. For å 

kunne yte så godt som de klarer i prestasjonssituasjoner, legger de et press på seg selv. 

Elevene i utvalget viser på mange måter at de anser skole og karakterer som viktig. Elevene er 

opptatt av å ikke få dårligere karakterer - de vil ikke falle på karakterskalaen. Helst føler 10. 
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klassingene at de burde få enda bedre karakterer. De setter høye ambisjoner for seg selv, og 

ønsker å være flinke på skolen. Det er således mulig å kjenne igjen flere trekk fra den 

pågående Generasjon Prestasjons-diskursen.  

Som nevnt i teorikapittelet, hevder Thomas Ziehe (1993) at karriere og livet tidligere gjerne 

ble til mens man gikk, mens det nå handler om å kvalifisere seg til neste steg i utdannings- og 

arbeidshierarkiet. Det gjør at utdanning oppfattes som et krav for å få et trygt og godt liv, noe 

som vil si at elevene er med på å bestemme hva slags fremtid de kommer til å få. 

Hovedproblemet til ungdommen, mener han, er ikke manglende kunnskap, men redselen for å 

ikke kunne leve opp til potensialet sitt. Dette forklarer Ziehe med at: «det som inte är något 

öde kan jag förändra, och det jag kan förändra bär jag ansvar för, ett ansvar som jag inte 

längre utan vidare kan smyga bort ifrån.» (Ziehe, 1986, s. 347). Altså, elevene kan påvirke det 

som de har mulighet til å forandre på. Denne påvirkningen åpner opp for at de kan styre livet 

sitt i den retningen de ønsker. På samme tid foreskrives det et ansvar som pålegges 

ungdommen, som for noen kan det føles tyngende. For elevene i utvalget kan dette 

manifestere seg som et press om å få de beste karakterene de klarer å få, siden de i en større 

grad føler at de bevarer det Ziehe (1986) kaller for mulighetshorisontene sine. 

Denne redselen for å ikke leve opp til potensialet sitt er en sentral del av forskningen til 

Skagestad og Madsen (2015). Studien tar utgangspunkt i syv dybdeintervjuer, med mennesker 

mellom 21 og 30 år, som har blitt diagnostisert med depresjon. Intervjuobjektene oppgir blant 

annet en følelse av utilstrekkelighet, og et for stort press på egen kapasitet som årsaker til at 

de fikk depresjon. Videre fremmer studien noen implisitte normative idealer, som påvirker 

deltagernes selvforståelse og levevilkår; vellykkethet, individualisme og selvrealisering, hvor 

det sistnevnte handler om å gripe de mulighetene man har til å maksimere lykken i sitt eget 

liv. For noen innebar dette en frykt for å velge feil, og dermed «gå glipp av seg selv». Det er 

nettopp en slik følelse som Ziehe spår kan oppstå når ungdommen får en økt frihet, men på 

samme tid et større ansvar for sin egen fremgang. Dette kan være en grunn til at elevene i 

utvalget prioriterer og verdsetter det å få gode karakterer i en så stor grad. Ved å få de beste 

karakterene man klarer å oppnå, sikrer man på samme tid en fremtid med mange 

valgmuligheter, hvor man i en mindre grad går glipp av noe eller «seg selv». 

Skagestad og Madsen (2015) skriver videre at disse normative idealene blant annet kan 

manifestere seg som en tanke om selvoptimering. Det innebærer at man skal strebe etter å 

maksimalisere sine muligheter, og på den måten optimalisere seg selv og sitt liv. Dette kan 
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være en årsak til at elevene i utvalget føler at de alltid burde få bedre karakterer ved neste 

prestasjonssituasjon. De føler at de må skape et best mulig utgangspunkt for fremtiden sin, 

ved å få de beste karakterene de klarer å få. På den måten føler kanskje noen av elevene at de 

også må skape den beste versjonen av seg selv. Mest sannsynlig inneholder denne versjonen 

et vitnemål fylt med gode karakterer, siden karakterer, som sagt, byr på mange alternativer.  

Et annet studie som kan være relevant å trekke frem, handler om hvordan osloungdom i ulike 

miljøer sliter på ganske ulike måter (Pedersen & Eriksen, 2019). Forskerne har tatt 

utgangspunkt i gruppeintervjuer med elever på Oslo Katedralskole, ofte kalt Katta, og Oslo 

Handelsgymnasium, også kjent som Handels. Elevene fra min studie har flest likhetstrekk 

med elevene fra Katta. Elevene der forteller om den kontinuerlige kampen for toppkarakterer, 

sånn at de kan komme inn på prestisjetunge studier. I likhet med 10. klassingene har også 

disse elevene store ambisjoner om å få de beste karakterene de klarer å oppnå. Dessuten 

rapporterer elevene fra Katta også at de legger et stort press på seg selv når det kommer til 

karakterer, og at dette presset kommer fra dem selv. Det virker således som at elevene fra 

begge studiene føler at karakterene har mye å si for fremtiden deres. Elevenes opplevelse av å 

få karakterer preges av et alvor, ettersom det å få gode karakterer betyr mye for elevene. 

 

Presset 10. klassingene føler fra foreldrene 

Ovenfor ble presset elevene setter på seg selv diskutert i lys av aktuell og relevant teori og 

forskning. Videre vil elevenes utsagn om presset de føler fra foreldrene sine være i fokus.  

I løpet av alle intervjuene nevner så godt som alle elevene at de føler et press fra foreldrene 

sine. Det er ofte et implisitt press, noe som vil si at elevene tolker foreldrenes krav og 

forventninger mellom linjene i samtaler med foreldrene. Presset blir således ikke noe 

foreldrene kommuniserer direkte verbalt. 10. klassingene kjenner allikevel på det, fordi de vet 

at foreldrene stiller visse krav og forventninger, med tanke på hva slags karakterer elevene 

burde få. Utfra et symbolsk interaksjonistisk synspunkt, kan det sies at elevene forstår at det 

eksisterer forventninger, selv om de ikke adresseres direkte til elevene. Dette er fordi elevene 

er innebefattet med meningssystemet som er gjeldende for interaksjonen.  

Didrik forteller om et slikt implisitt press, og sier at: «selvfølgelig presser foreldrene mine 

meg ... eller de presser meg ikke, men de vil at jeg skal få bra karakterer.» Han merker at 
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foreldrene har forventninger om at han skal få gode karakterer, selv om det ikke er noe de har 

hatt en konkret samtale om. Christer, fra samme skole, sier noe lignende: «nei, det er ikke 

press, men det blir litt press, hvis du skjønner? Det er bare sånn jeg tenker selv. Det er ikke 

sånn at de gjør det.» Christer forteller om et press det ikke snakkes direkte om hjemme. Han 

må allikevel forholde seg til det, siden han merker at foreldrene har sine antagelser om hvor 

gode karakterer han kan og bør få. Christer påstår også at foreldrene kan si til han at: «vi vet 

at du er smart nok til å få den og den karakteren.» Foreldrene har således tydelig kommunisert 

hva de forventer av Christer når det kommer til karakterene han burde få.  

Celine forteller at også hennes foreldre har satt tydelige mål for hvilke karakterer hun burde 

få. Hun sier at: «hvis jeg får 4- eller under, kan de bli litt sånn … ikke irriterte, men da sier de: 

«da har du noe å jobbe med». Selv om de ikke sier: «du må ha bedre», så sier de det 

indirekte.» Presset Celine føler er dermed implisitt i den forstand at Celine fortsatt forstår at 

hun må få bedre karakterer neste gang, selv om foreldrene ikke sier det rett ut. Felicias 

foreldre oppfører seg på en lignende måte: «mine foreldre bryr seg. Det er ikke sånn at de blir 

sinte, men de vil at jeg skal gjøre det bra. For meg går det fint å få en 4er i matte, men for dem 

går det ikke fint.» Felicia føler dermed at foreldrene har lagt en list på hva slags karakterer 

hun burde få. Selv om Felicia er fornøyd med å ikke få like gode karakterer som foreldrene 

ønsker, vet hun at foreldrene forventer mer av henne. Det gjør at hun føler seg presset til å få 

bedre karakterer. 

Før jeg går videre med analysen, vil jeg stoppe opp og peke på et spenningsforhold i 

datamaterialet. Når elevene snakker om presset de setter på seg selv, er det mange som sier at 

det ikke omhandler noen andre enn dem selv, ettersom de kun konkurrerer mot seg selv. Axel 

nevner, for eksempel, at han setter et press på seg selv, fordi det er hans valg. På samme tid 

kommer det frem under intervjuet at Axel også føler et press fra faren sin. Han hevder at 

forventningene til faren styres av hva Axel sier til faren at han tror at han kan få: 

 

Hvis jeg får en god karakter, for eksempel en 5er, og jeg sier til han at: «søren, jeg 

skulle hatt 6», så blir han ikke fornøyd, selv om jeg fikk 5. Han forventer at jeg skal få 

6, liksom, i de fagene jeg sier at jeg skal få 6 

 

Faren til Axel former sine forventninger på bakgrunn av hva Axel formidler til han. Det gjør 

at Axel ikke alltid får ros, selv om han får karakterer som andre foreldre hadde vært fornøyde 

med.  
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En årsak til at Axel først sier at han kun føler et press mediert av seg selv, og så senere 

forteller om presset fra faren, kan handle om inntrykksstyring. Erving Goffman hevdet at 

mennesker ofte driver med dette. Inntrykksstyring handler om at man ønsker å fronte et 

spesifikt bilde av seg selv (Ritzer & Stepnisky, 2014). En grunn til at Axel ønsker å fremstille 

seg selv på denne bestemte måten, kan være at han vil vise at han er sjefen i sitt eget liv, og 

ikke kommanderes av andre. Å tilskrive seg selv kontroll i sin egen identitetskonstruksjon, er 

å fortelle seg selv at man har mulighet til å påvirke livet sitt. Ved å si at det er han som styrer 

det presset han føler, gjør han også situasjonen mer kontrollerbar for seg selv.  

Elevene oppfatter at det eksisterer et implisitt press fra foreldrene, og ønsker også å leve opp 

til foreldrenes forventninger. De forteller om relasjonen de har til sine foreldre. Fanny tenker 

at foreldrene kan bli ganske skuffet når hun ikke har gjort det så bra:  

 

Hvis jeg har fått en dårlig karakter, så kan pappa bli sånn: “Fanny, du kan mye bedre 

enn det her”. Han kan si sånn: “du er jo egentlig ikke sånn her, for begge foreldrene 

dine er jo smarte.” Men det handler jo ikke om hva de er, men hva jeg er. Så jeg føler 

veldig på presset hjemme.  

Fanny føler at foreldrene hennes stiller krav til henne basert på foreldrenes egne antagelser 

om hvem de tenker at hun er. Det gjør at Fanny føler at hun må leve opp til den personen 

foreldrene forventer at hun er, og i Fannys tilfelle er det en person som kontinuerlig får gode 

karakterer. 

Elevene kan kjenne på skuffelse når de får dårligere karakterer enn det foreldrene forventer av 

dem. Ettersom karakterer er tallbaserte, er det enklere for foreldrene å stille klare krav til de 

spesifikke karakterene de forventer at barnet skal få. Samtidig er det også enklere for 

foreldrene å se når elevene ikke når opp til disse karakterene. Når 10. klassingene får 

karakterer som ikke er tilfredsstillende i foreldrenes øyne, kan de kvie seg for å fortelle om 

karakteren. Fredrikke forsøker å unngå å fortelle foreldrene sine om prøveresultater, hvis hun 

har fått en dårlig karakter: «de vet jo at jeg har hatt prøven, så de spør meg. Og da kan jeg si 

at jeg ikke har fått resultatet ennå. Du har liksom ikke lyst til å si det.» Emma, som går på 

skole 1 sammen med Fredrikke, svarer at: «hvis jeg får en bra karakter så kan jeg si det, men 

hvis jeg er litt misfornøyd kan det hende at jeg lar være å si det. Det er liksom ikke noe gøy å 

gjøre det.»  
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En mulig årsak til at elevene er opptatt av å leve opp til foreldrenes forventninger, kan være at 

de vet at utdanning er noe som anses som viktig i miljøet de er en del av. På skole 2 er det 

mange som setter høye krav til seg selv, ifølge Celine: 

jeg tror at det er veldig mange som stresser om å gjøre det bra på skolen. De setter et 

stort press på seg selv. Selv om ikke andre setter press på deg, så kan man føle at de 

gjør det. Man ser veldig mange som hurtigøver før prøver, selv om de kanskje har øvd 

mye fra før. Sånn at de sikrer seg at de gjør det bra. 

 

Postholm og Jacobsen (2018) skriver at ulike skoler har forskjellige skolekulturer, som 

inneholder uformelle normer og atferdsmønstre, som elevene ofte følger. Området elevene er 

bosatt i kan være en viktig årsak til hvorfor foreldrene er så opptatte av karakterer og 

skoleprestasjoner. Siden elevene kommer fra hjem hvor foreldrene ofte har tatt høyere 

utdanning, gjør det at elevenes sosiale miljø samsvarer kulturelt med det som elevene skal 

lære på skolen (Heggen et al., 2013). Det fører til at elevene anser utdanning som en prioritet, 

fordi det er en utbredt oppfatning i det sosiale miljøet de er en del av.  

Didrik, som går på den samme skolen, sier at det er vanlig å verdsette utdanning i elevenes 

omgivelser. Han mener at: «elevene som går her [på skolen] har foreldre med trygge jobber, 

så de vil jo selvfølgelig ha det selv. De vil jo ikke være den personen i familien som ikke har 

det.» Didriks utsagn indikerer at elevene ønsker å få de samme mulighetene til å få de jobbene 

foreldrene har. Han forteller også om sin egen familie: «i familien min så har alle en bra jobb, 

og jeg vil jo ikke være den personen som ikke har det i familien.  Det tror jeg gjelder for alle.» 

Han forteller at han, som alle andre på skolen, ønsker å gjøre det han kan for å få en jobb som 

tilbyr stabilitet. Når alle rundt han har en høy utdannelse og en høytlønnet jobb, ønsker også 

han dette for seg selv. 

Elevenes utsagn tyder på at omgivelsene de vokser opp i er med på å generere press. I 

masteroppgaven til Steine (2013), finner han at sosiale omgivelser og klassebakgrunn kan 

påvirke i hvilken grad man anser utdanning som viktig. Steine intervjuer i sitt masterstudium 

mennesker som ikke har fullført videregående opplærling, med arbeider- og 

middelklassebakgrunn. Studien viser at intervjuobjektene føler ulik grad av press fra foreldre 

utfra deres klassebakgrunn. Arbeiderklasseinformantene oppfattes som mer tradisjonelle 

velgere, fordi de i tråd med sine foreldre, ikke har tilegnet seg en høy grad av utdanning. De 

med middelklassebakgrunn, derimot, forteller om et direkte press fra sine foreldre til å 
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sluttføre sin videregående opplæring. Dette kan komme av at de ikke har gjort et klassetypisk 

utdanningsvalg (Steine, 2013).  

En annen grunn til at foreldrene i blant presser elevene til å få gode karakterer, er fordi de vet 

at det øker 10. klassingenes sjanser for å tilegne seg en god utdannelse. Steine (2013) finner i 

sin studie at intervjuobjektene med middelklassebakgrunn uttrykte en større misnøye knyttet 

til de ufaglærte jobbene, siden de anså dem som unyttige, verdiløse og midlertidige, i 

motsetning til arbeiderklasseinformantene. Når intervjuobjektene ikke har fullført 

videregående skole, blir det vanskeligere å få innpass på jobbmarkedet. «Informantene har 

derfor, ved bortvalg av videregående opplæring, selv bidratt å begrense egne muligheter, 

gjennom deltakelse på et arbeidsmarked med lite tilgjengelige- og lite attraktive jobber» 

(Steine, 2013, s. 60). For foreldrene til 10. klassingene kan det dermed ses på som nødvendig 

å legge et press på at elevene skal få gode karakterer, siden utdanning i dagens samfunn kan 

fungere som en åpnings- og lukkingsmekanisme. Det innebærer at de som kvalifiserer seg til 

og tilegner seg den nødvendige utdanningen, får muligheten til å få de trygge og godt betalte 

jobbene. På den måten kan det implisitte presset foreldrene legger på elevene være 

hensiktsmessig, siden karakterer har en stor betydning for elevenes fremtid.  

Det at foreldrene er bevisste på hvor mye utdanning har å si for elevenes fremtid, kan også 

føre til at de bekymrer seg mer. Ved å legge et press på elevene til å gjøre det de kan for å 

forbedre sine karakterer, kan foreldrene føle at de har rustet eleven best mulig i møte med en 

vanskelig verden, der utdanning spiller en prominent rolle, og ansvaret ofte ligger på individet 

selv. Det innebærer at foreldrene kanskje legger et større press på barna sine enn det de i 

utgangspunktet skulle ønske: 

Oppdragelsesstilen kan bli mer engstelig og kontrollerende. Denne består av høye 

forventninger, sammen med kritikk og oppmuntring av barna til å tilpasse seg ekstremt 

høye standarder. Barna, på sin side, tilpasser seg standardene for å unngå kritikk og få 

ros og annerkjennelse fra foreldrene (Binder, 2018, s. 229). 

På den måten skaper foreldrene et karakterpress for barna sine, i den tro om at det skal hjelpe 

elevene til å innfri de kravene til utdanning, som det individualistiske samfunnet kan fordre. 

Elevene, på den andre siden, føler at de ikke vil skuffe foreldrene ved å ikke leve opp til deres 

forventninger. Når 10. klassingene ikke får de karakterene som forventes av dem, preges 

opplevelsen av å få karakterer av dårlig samvittighet. Slik kan presset fra foreldrene både 

være hjelpsomt og hemmende for elevene, når det kommer til å få gode nok karakterer.  
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Inntak til videregående skoler  

En hovedårsak til at elevene i utvalget føler på et karakterpress er inntaket til videregående 

skoler. Flere av elevene nevner videregående ved flere anledninger i løpet av intervjuene, og 

understreker at dette er noe som opptar dem. Elevene nevner ord som «valgfrihet» og 

«muligheter» flere ganger, for å forklare hvorfor det er viktig å få gode karakterer i 10. klasse.  

Gruppeintervjuene som datamaterialet bygger på, ble gjennomført i løpet av elevenes første 

halvår i 10. klasse. Ettersom søknadsfristen for videregående opplæring er 1. mars hvert år 

(vilbli.no, u.å), hadde ikke elevene søkt da de ble intervjuet. Noen av elevene uttrykte dermed 

en usikkerhet knyttet til hvilke linjer og hvilke skoler de kom til å søke på. Christer relaterer 

dette videre til at han ikke vet hva han vil gjøre etter videregående:  

Jeg føler at det eneste som er viktig er å komme inn på den videregående skolen du 

ønsker, sånn at du kan få en bra utdannelse der, og da vil det ha mye å si. For jeg aner 

ikke hva jeg vil bli. Jeg vil gjerne ha så mange muligheter som mulig til å velge. 

 

For Christers del er det med andre ord viktig å få gode karakterer, sånn at han har et høyt nok 

karaktersnitt for å komme inn på den skolen han vil gå på. Selv om han ikke vet hva han vil 

jobbe med eller studere etter videregående, vet han at det er viktig å gå på en bra skole. 

Utsagnet hans tyder på at han kanskje befinner seg identitetsstatusen moratorium (jf. Kroger 

og Marcia (2011). Moratorium er et stadium som mange ungdommer er i, hvor man kort 

fortalt ikke vet helt hvem man er eller vil bli enda. En viktig del av ungdomstiden er for 

mange å utforske og teste hvem man er og hva man ønsker å drive med videre i livet. Christer 

har ikke foretatt noen store, forpliktende valg enda, fordi han ikke vet hva han vil gjøre etter 

videregående. Således er moratorium en mellomfase, hvor han kan teste ut ulike 

identifikasjoner, roller og verdisett, og kjenne hva som gir en gjenklang i han selv. Dermed 

kan det være viktig for han å få gode karakterer, slik at han ikke svekker sine fremtidige 

muligheter. 

Fordi karakterene elevene får i 10. klasse kan ha en direkte påvirkning på hvilken linje og 

skole de starter på til høsten, understreker elevene at det er ypperst viktig å få gode karakterer 

det siste året på ungdomsskolen. Emma, fra skole 1, setter ord på en opplevelse flere 

formidler:  

Hvis man ikke får et bra snitt, så må man gå på en skole med dårligere snitt, og da tar 

folk det mindre seriøst. Og da blir det et dårligere læringsmiljø, og folk er mindre 
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interessert i å lære. Derfor kan det forme fremtiden din, fordi hvis du ikke gjør noe nå, 

så kan det få konsekvenser for hvilken skole du kommer inn på og hvor ivrige lærerne 

og elevene er. Derfor tenker jeg at det er viktig å jobbe, for å komme inn på en skole 

med høyere snitt. 

Emma redegjør for en sammenheng mellom videregående skoler med et høy snitt og et godt 

læringsmiljø. Bård, som også går på skole 1, mener det samme:  

Det har jo litt å si hvilken videregående du kommer på. Hvor bra den er. Hvis du 

kommer på en veldig dårlig videregående, hvor mange av elevene ikke bryr seg, så 

kan det hende at du ikke klarer å følge med så godt heller. 

Elevene hevder at man blir påvirket av læringsmiljøet som finnes på skolen. Hvis skolen ikke 

har et så bra karaktersnitt, kan det føre til at de blir umotiverte. Skolene med et høyt snitt, på 

sin side, har en elevmasse som fikk gode karakterer på ungdomsskolen. Det gjør at elevene er 

mer interessert i å lære, siden de bryr seg mer om skolen. Elevene skisserer her hvordan en 

videregående skoles læringsmiljø påvirker deres lyst og motivasjon til å prestere. Å måtte gå 

på en skole som ikke har det læringsmiljøet elevene ønsker, gjør at de ikke jobber like bra. 

Følgelig får elevene ikke like gode karakterer som de kunne ha fått hvis de hadde gått på en 

bedre skole.  

Hvor elevene kommer inn til høsten kan påvirke retningen på resten av livet deres, og 

vissheten om dette kan generere press. Daniela hevder at hun føler på et slikt press, fordi hun 

ønsker å gå på musikklinjen til høsten. Hun sier at det er enklere hvis man vil gå på 

studiespesialisering, ettersom det er så mange skoler som tilbyr dette. Musikklinjer, på den 

andre siden, er ikke på så mange skoler, og det er dermed færre studieplasser. Det gjør at det 

blir vanskeligere å komme inn, siden snittet er høyt. Videre snakker Daniela om hvorfor det er 

så viktig for henne at hun klarer å komme inn på musikklinjen til høsten. Hun påstår at: «hvis 

jeg ikke går på musikklinjen på videregående, så tenker jeg at jeg ikke kommer til å drive med 

musikk etter hvert. Og da ødelegger det ikke fremtiden, men planene mine, hvis jeg ikke har 

bra karakterer nå.» Selv om Daniela har flere muligheter enn musikklinjen til neste år, så er 

det allikevel det hun aller helst vil gjøre. Det avhenger av at hun får gode nok karakterer.  

Binder (2018) hevder at når man er ung så er aspirasjonene om fremtiden i mange tilfeller like 

viktige for hvordan man definerer seg selv, som hvem man er her og nå. «Funderingen på 

hvem og hva du skal bli, tar mer tid og energi. Den fremtidige identiteten, hvor du er på vei 

får fortellingens form» (Binder, 2018, s. 184). For Daniela sin del, er det viktig for henne å 
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komme inn på musikklinjen, siden det muliggjør en eventuell karriere innenfor musikk. Hvis 

Daniela ikke har gode nok karakterer til å komme inn på musikklinjen, føles det kanskje ut 

som at hun går glipp av muligheten til å drive med musikk i fremtiden. Daniela kan dermed 

føle et press, ettersom hun føler at karakterene hun får i 10. klasse kan forme resten av livet 

hennes.  

Fordi opptaksprosessen til videregående skoler baseres på fritt skolevalg, blir karakterer svært 

betydningsfulle. De determinerer hvem som får studieplass ved hvilke skoler. Malkenes 

(2018) hevder at inntaksprosessen til videregående skoler i Oslo har utviklet markedslignende 

mekanismer, hvor elevene søker seg til de skolene som har en høy etterspørsel. Denne 

etterspørselen gjør skolene attraktive, og det blir dermed flere søkere per studieplass. 

Karaktersnittet som kreves for å komme inn blir dermed høyere, og de som vil komme inn på 

skolen må slik jobbe hardere. 10. klassingene ser ut til å være enige med Malkenes i at 

kvaliteten blant de videregående skolene i Oslo kan variere kraftig.  

Elevene trekker frem forbindelsen mellom skoler med et høyt karaktersnitt, et godt 

læringsmiljø, økt motivasjon og gode karakterer, som en av hovedgrunnene til at de kjenner et 

press i forbindelse med inntaket til videregående. En årsak til at elevene korrelerer en skole 

med et høyt karaktersnitt med høy motivasjon, er fordi mestringsforventningene deres 

påvirkes av læringsmiljøet de er en del av. Mestringsforventningene til elevene baseres på 

dere tiltro til å beherske oppgavene de står overfor, og miljøet eleven er en del av kan spille 

inn på deres tro på å mestre. Bandura (1977) skriver at hvis man er omringet av andre 

mennesker som jevnlig klarer å mestre, økes ens egen tilro til å gjøre det samme. Det 

innebærer på samme tid at hvis elevene går i en klasse hvor medelevene mestrer sjeldnere, 

kan eleven få lavere mestringsforventninger. Elevene i utvalget kan føle et større press, 

ettersom de ser verdien i å komme inn på en skole med et godt læringsmiljø. Hvis ikke kan de 

ende opp på skoler som kan svekke deres fremtidige læringsmotivasjon og karaktersnitt.  
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4.3 Karakterer og identitetskonstruksjon  

I den følgende og siste delen av analysen, vil det diskuteres hvordan karakterer kan virke inn 

på 10. klassingenes identitetskonstruksjon. Tre aspekter tematiseres. Det første peker på at 

elevene ikke føler at karakterer påvirker deres relasjoner til venner, men at det kan virke inn 

på synet de har på mennesker de ikke kjenner så godt. Videre drøftes attribusjon. Ett viktig 

funn i denne delen er at elevene heller attribuerer til innsats enn evner. Det tredje aspektet tar 

for seg de mulige mekanismene som spiller inn på hvordan elevene takler det å ikke få like 

gode karakterer som de skulle ønske.  

 

Karakterer og synet på seg selv og andre 

Når jeg spør elevene i utvalget om det er slik at karakterer kan påvirke deres syn på seg selv 

og andre, avkrefter elevene først dette. Ifølge 10. klassingene er karakterer primært førende i 

en lærings- og vurderingsrelatert setting, og ikke noe som spiller inn på hvem som er 

populære på skolen, hvem man er venn med, eller hvordan man ser på seg selv. Daniela, som 

er elev ved skole 2, hevder at hva slags karakterer hun får ikke endrer synet hun har på seg 

selv: «hva gjør det for en forskjell? Det forandrer jo ikke meg. Man blir ikke en annen 

person.» Utsagnet hennes tyder på at Daniela mener verdigrunnlaget og personlighetstrekkene 

hennes ikke har noen sammenheng med karakterene hun får.  

Emma, som er elev ved skole 1, kommer inn på det samme. Hun sier at: «hvis du er en person 

som for eksempel får 2er i norsk, så betyr det ikke at folk liker deg mindre, eller at du blir 

holdt utenfor. Så det definerer ikke deg som person. Du kan få en 6er og ikke bli likt, så det er 

hvordan du er som person som har noe å si.» Fredrikke, som går i samme klasse som Emma, 

mener at: «hvis du får en 3er, så er du ikke en 3er. Selv om du får en dårlig karakter så betyr 

ikke det at du der dum, samtidig som det å få en god karakter ikke betyr at du er smart.» 

Sitatene over indikerer at elevene ikke synes at karakterer burde være med på å definere synet 

man har på seg selv. Karakterene man får sier egentlig ikke så mye om hvem man er som 

person, og hvor smart eller dum man er.  

I den forrige analysedelen fremgikk det imidlertid at karakterer har en betydning for elevenes 

fremtidsutsikter, og de kan være en kime til det presset elevene føler på i hverdagen. 
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Karakterene ses dermed på som noe viktig i en skolesammenheng. Når det kommer til 

konstruksjon av personlig identitet, mener elevene at karakterene ikke påvirker dem. Elevene 

er derfor opptatte av at karakterene ikke skal få en innflytelse på sin identitetskonstruksjon.  

Elevene er også tydelige på at karakterer ikke påvirker hvem man blir venn med, eller 

hvordan vennskapet vedlikeholdes. En elev, Alexander, påstår at: «jeg har jo [både] venner 

som får gode og dårlige karakterer. Jeg er jo like god venn med begge, og merker ikke noe 

forskjell sånn sett.» Han avkrefter dermed at karakterer er en førende faktor for vennskap. 

Ella, som går i klassen til Alexander, har samme oppfatning, og hevder at den viktigste 

faktoren for vennskap er personlighet. Karakterer spiller ingen stor rolle, ettersom karakterer 

ikke virker inn på personligheten til elevene. Brede tenker likt som de andre elevene om dette, 

og sier at: «det påvirker ikke et vennskap at du fikk en 2er enn en 6er. Du blir ikke bedre 

venner hvis du får bra karakterer. Så det sosiale og skolen er to forskjellige ting.» Didrik, som 

går på den andre skolen, har en lignende oppfatning, og sier at man som regel deler 

karakterene sine med venner, men at denne delingen ikke gir noe utslag på vennskapet: «man 

sier sånn: “jeg fikk det og det”, men man sier ikke sånn: “åh, æsj, fikk du det! Da vil ikke jeg 

være med deg”.» Kort oppsummert er elevene tydelige på at karakterer ikke virker inn på 

relasjoner de har til folk de kjenner. Når det kommer til det sosiale så spiller ikke karakterer 

en viktig rolle, da står personlighet i fokus.  

Som det ble beskrevet i del 4.1, kommuniserer elevene at det eksisterer en felles forståelse av 

de ulike karakterenes iboende betydning. Det innebærer at visse karakterer oppfattes som 

«gode» og andre anses som «dårlige». Denne distinksjonen gjør at elevene kan få forutinntatte 

anelser om de elevene som får karakterer som anses som dårlige. Det kommer frem i 

intervjuene at elevene er bevisste på at det eksisterer et stigma knyttet til det å jevnlig få 

dårlige karakterer, og noen av elevene sier at de har fordommer om personer som får dårlige 

karakterer. Andre elever forteller at de vet om folk de kjenner som tenker slikt. Som det ble 

beskrevet i forrige avsnitt, gjelder ikke disse fordommene venner. Når elevene ikke kjenner en 

person, som de vet ikke får så gode karakterer, kan de imidlertid skape fordomsfulle 

karakteristikker om denne personen. Benjamin, som er elev ved skole 1, sier at folk kan få et 

feilaktig inntrykk av personer med dårlige karaktersnitt: 

 

Hvis man får vite at en er veldig dårlig på skolen, så kan man tenke at han ikke bryr 

seg om fremtiden, og ikke bryr seg om så mye. Da kan man få et litt annerledes 

inntrykk enn hvis man hadde snakket med han og blitt kjent med han først. 
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Benjamin forklarer her at det å få vite at en person jevnt over får det elevene anser som 

dårlige karakterer, kan man endre oppfatningen av denne eleven. Karakterene skaper et 

inntrykk av at denne personen ikke er engasjert i skolen eller fremtiden sin. Bendik, som er 

med på det samme gruppeintervjuet, bygger videre på Benjamins utsagn, og sier at: «hvis du 

tenker over det så har det ikke så mye med hvordan personen er, men mer om han har en 

dårlig dag eller om den faktisk ikke prøver. Man vet jo ikke.» Bendik presiserer at det kan 

være konkrete årsaker til at elevene ikke får gode karakterer. 

Andreas, som går i samme klasse som Benjamin og Bendik, kommer også inn på de 

fordomsfulle tankene man kan ha om de som får dårligere karakterer: 

Man tror liksom at de [som får dårlige karakterer] ikke bryr seg i det hele tatt, og 

driver med mye andre ting man ikke skal. Eller i hvert fall jeg har de fordommene med 

folk som ikke bryr seg noe om skolen, men det kan jo være at de sliter med skolen 

eller har en sykdom eller noe som gjør at de får dårlige karakterer. 

 

Han trekker frem karakteristikker som latskap og likegyldighet når han beskriver sine 

forutinntatte inntrykk om de personene som får det han tenker er dårlige karakterer. Han 

legger imidlertid også til at det kan være bakenforliggende årsaker som ligger til grunn, som 

for eksempel at eleven sliter med sykdom. Andreas viser slik en refleksivitet rundt 

fordommene om elever som får dårlige karakterer.  

 

To av elevene som går på skole 2, Didrik og Camilla, forteller at de ofte får karakterer som de 

og andre elever betegner som dårlige. Begge to har dermed et karaktersnitt under 

gjennomsnittet på skolen. Det kommer frem at både Didrik og Camilla kan føle på stigmaet 

som ble beskrevet over:  

Camilla: Hvis jeg forteller snittet mitt eller noen karakterer jeg har fått, så kan andre 

definere meg som en som ikke gidder å jobbe, eller en som ikke bryr seg. Så det kan 

skje ganske ofte. Det kan kanskje ha noe med hvordan jeg oppfører meg og 

holdningen min, siden jeg kanskje viser at jeg ikke bryr meg, selv om jeg egentlig 

innerst inne gjør det. Så det kan være kjempekjipt. 

Intervjuer: Men hvordan tenker du at de andre oppfatter deg når du viser at du ikke 

bryr deg? 

Camilla: Da tenker jeg at de oppfatter meg som en som ikke tenker på fremtiden, og 

ikke bryr seg om hvilken skole man vil gå på og ikke gidder å jobbe. Bare en som ikke 

bryr seg generelt om noe som helst.  

 

Sett i lys av Meads (2015) begreper om jeg-et og meg-et, kan vi si at jeg-et er Camillas egen 
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oppfatning av seg selv og meg-et er hvordan Camilla tror at de andre oppfatter henne. Camilla 

viser i utsagnene over at hun føler at meg-et hennes må tilpasse seg de forestillingene andre 

har om henne; at hun er en som ikke bryr seg så mye, og at hun er lat når det gjelder 

skolearbeidet. I intervjuet kommer det frem at jeg-et til Camilla egentlig bryr seg om skolen. 

På samme tid så føler hun at meg-et hennes må samsvare med det de andre tenker om henne, 

da det er føles riktig ut når hun samhandler med andre. Hun endrer holdningen sin, slik at den 

sammenfaller med hvordan andre forventer at hun skal tenke og oppføre seg. Binder (2018) 

skriver at det sosiale miljøet vi er en del av er med på å konstruere identiteten vår, ettersom de 

normene vi internaliserer skaper føringer for våre handlinger. Reaksjoner fra andre gjør at 

identiteten til Camilla endrer seg, siden hun forsøker å opptre i tråd med hvordan andre tenker 

at hun skal være. 

 

Karakterene til Camilla kan også virke inn på humøret hennes. Hun forteller at hvis hun får 

tilbake en prøve på starten av dagen, og får det som anses som en dårlig karakter, kan det 

påvirke hvordan hun oppfører seg resten av skoledagen:  

Kanskje jeg er lei meg eller veldig sint eller irritert. Jeg blir mest sint på meg selv, 

siden hvis jeg har øvd så føler jeg at jeg forstår det. Så kommer jeg på prøven og føler 

jeg har klart det, og så får jeg den tilbake og så viser det det motsatte. 

Didrik, som går i samme klasse som Camilla, kan også føle at dårlige karakterer påvirker 

hvordan han har det. Han forteller at: «hvis jeg får en dårlig karakter, så trekker det egentlig 

ned hele livet mitt, også utenfor skolen.» Både Camilla og Didrik beskriver at karakterene de 

får kan påvirke hvordan de har det. De føler på noe som Weiner (1979) kaller 

nederlagsfølelser. I forbindelse med nederlag, kan man først fornemme irritasjon, som senere 

utvikler seg til en følelse av dårlig samvittighet og skyld. Både Didrik og Camilla beskriver i 

utsagnene over at de til tider kan bebreide seg selv, og bli lei seg på grunn av at de ikke får så 

gode karakterer som de føler at de burde få. Weiner (1979) skriver videre at 

nederlagsfølelsene kan føre til at individet får en lav selvfølelse og egenverd. På den måten 

kan karakterene som Didrik og Camilla får virke inn på deres identitetskonstruksjon.  

Didrik mener også at karakterene han får stresser han med tanke på fremtidige muligheter. 

Han sier at: «det føles ut som at det kan ødelegge for resten av livet mitt. Så mye kan [dårlige 

karakterer] ha å si; at du får et dårligere syn på ditt eget liv.» Didrik synes at de karakterene 

han får til tider kan svekke livskvaliteten hans, ettersom han føler at karakterene har en stor 
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innvirkning på fremtiden hans. Som nevnt tidligere, kan karakterer fungere som en åpnings- 

og lukkingsmekanisme når det gjelder utdanning og innpass på arbeidsmarkedet. Didrik føler 

således at det å ikke få gode nok karakterer gjør at han på samme tid ikke får like mange 

muligheter i fremtiden. På den måten virker karakterene Didrik får inn på hans identitet, ved 

at han ser mørkere på fremtiden sin, og alternativene han ikke har tilgang på.  

Det er således spenninger i datamaterialet angående hva elevene sier om karakterers 

påvirkningskraft på synet av seg selv og andre. Under intervjuene sier elevene eksplisitt at 

karakterer ikke påvirker hvordan man ser på seg selv og andre. På samme tid løftes det også 

frem et stigma knyttet til elevene som jevnlig får det som anses som dårlige karakterer, men 

som man ikke kjenner så godt. Elevene viser til at karakterer faktisk kan virke inn på hva 

slags oppfatning man har av andre. Didrik og Camilla er to elever som føler på dette stigmaet, 

noe som gjør at de til tider kan bli triste eller sinte på seg selv. Når de ikke føler at de ikke 

klarer å få de karakterene de føler at de burde få, påvirker det identitetskonstruksjonen deres. 

Datamaterialet viser dermed at karakterer, i visse tilfeller, påvirker synet man har på seg selv, 

men også på andre personer som man ikke kjenner så godt.  

Som det har blitt diskutert tidligere i denne oppgaven, fungerer karakterer som symboler i 

interaksjonen mellom mennesker. Det vil si at tallet, som representerer karakteren, ilegges en 

felles betydning av mennesker. Ettersom karakterer er meningsbærende symboler, betyr det at 

dårlige karakterer kan skape antagelser om personer. I intervjuene kommer det frem at 

elevene knytter personlighetstrekk som latskap og nummenhet til de som får det som tolkes 

som dårlige karakterer. Det virker dermed som at det er en sosialt definert kobling mellom det 

å få dårlige karakterer og å ikke bry seg om skolen. I dagens samfunn kan dette leses som at 

man ikke bryr seg om å skape en givende fremtid for seg selv, da utdanning i det nåværende 

samfunnet ofte fungerer som en åpningsmekanisme for jobbmuligheter. Å ikke bry seg om 

skolen eller om karakterer, kan således gi et inntrykk av at man ikke er interessert i å få seg en 

god jobb i fremtiden. Denne tankegangen er, som jeg nå kommer til, tett knyttet opp til at 

elevene attribuerer gode karakterer til innsats; dårlige karakterer kan byttes ut med gode 

karakterer så lenge man jobber hardt og lenge nok med skolearbeidet.   
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Attribusjon 

Når elevene får en karakter, kan de velge å forklare hvorfor de fikk akkurat denne karakteren 

på ulike måter. Med andre ord; elevene attribuerer sine prestasjoner til noe, for å begrunne 

hva som gjorde at de fikk en god eller dårlig karakter. I et av intervjuene sier Christer at 

forskjellige elever kan ha ulik innstilling til skolen, prestasjon og karakterer. Det gjør at man 

kan ha ulike begrunnelser for hvorfor man får de karakterene man får: «det handler kanskje 

litt om hvor mye du bryr deg, hvor bra arbeidskompetanse du har, eller også hvor smart du 

er.» Utsagnet viser at elevene kan attribuere gode karakterer på ulike måter; ved å være 

investert og jobbe hardt i skolen, eller at man er smart nok.    

Den faktoren som elevene nevner hyppigst under intervjuene er innsats. Elevene ser en 

kobling mellom innsats og gode karakterer, der økt innsats premieres med bedre karakterer. 

Emilie deler hennes erfaringer fra i fjor, hvor hun opplevde en periode med dårligere 

karakterer enn vanlig: 

Man blir jo litt deppa hvis det går en periode og du får dårlige karakterer. Altså det 

hadde jeg i 9. klasse, at det gikk skikkelig dårlig en periode. Og da blir man litt 

utenfor. Ikke sånn i sammenheng med miljøet, men man blir litt utenfor selv. Jeg må 

faktisk endre noe. Men det definerer ikke meg som person, så lenge du gjør ditt beste. 

Da er det godt nok. At du jobber, og at det vises at du står på. 

Emilie forklarer at selv om karakterene ikke virker inn på hennes identitet, så førte det at hun 

fikk dårligere karakter likevel til at hun ikke hadde det så bra. Det virker som at de dårlige 

karakterene påvirket hennes forhold til seg selv. Samtidig understreker Emilie at hun ikke 

følte seg som «seg selv», da karakterene hun fikk ikke reflekterte hvem hun oppfatter at hun 

er i en skolesammenheng. I hennes fortelling ble veien ut av den dårlige perioden innsats, 

siden hun mener det er nøkkelen til å få gode karakterer.  

Også Felicia mener det er en sammenheng mellom innsats og gode karakterer. Hun sier at: 

«hvis man gjør sitt beste så får man ofte en god karakter, så det henger jo litt sammen.» 

Innsatsen blir således forklaringen på gode karakterer, siden hun tenker at det eksisterer en 

kausal sammenheng mellom disse to aspektene. Benjamin, som også går på skole 1, hevder 

at: «hvis du ikke føler at du kommer til å gjøre det så bra i 10 klasse, fordi du ikke har 

fokusert så mye de tidligere årene, så er det fortsatt fullt mulig å få bedre.» Han viser til at det 

er innsatsen som styrer om man får gode eller dårlige karakterer, og at man fortsatt har 

mulighet til å forbedre karakterene sine i løpet av det siste året på ungdomsskolen.  
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Weiner (1979) nevner tre attribusjonsdimensjoner: kontrollplassering, stabilitet og 

kontrollerbarhet. I lys av disse kan vi si at elevene ser seg selv som den som har styringen 

over karakterene sine, ved at de kan kontrollere sin egen innsats. Det hviler en stabilitet over 

denne tankegangen; Felicia viser til at økt innsats fører ofte til gode karakterer. Når det 

gjelder kontrollerbarhet, ligger ansvaret for å forbedre karakterene i elevenes hender, ettersom 

de kontrollerer sin egen innsats. Å attribuere gode karakterer til innsats fører slik til en 

personlig ansvarliggjøring; det er elevene selv som har muligheten til å forbedre karakterene 

sine, og hvis de ikke velger å legge inn den nødvendige innsatsen for å få gode karakterer, så 

er det deres egen feil.    

Ved å ha en høy innsats og få gode karakterer, opplever elevene samtidig en økt motivasjon 

for å ha like høy innsats neste gang de skal prestere. Benjamin forteller at:  

Hvis du kan få en god karakter, så kan du få flere. Da kan det gi deg motivasjon til å 

jobbe videre, og få den gode følelsen igjen. Og hvis du får det i et fag, så tenker du 

sikkert: «da klarte jeg det i dette, da klarer jeg det sikkert i det andre.» 

Benjamin mener at innsats ikke bare gjør det mulig å få bedre karakterer, det øker attpåtil 

elevens motivasjon for å legge inn en like høy innsats ved neste prestasjonssituasjon. 

Alexander forteller at: «hvis du får en god karakter, så får du mer mot til å fortsette å jobbe. 

Du har lyst på flere av de gode karakterene, liksom». Han hevder at å få en god karakter gjør 

at man higer mer etter å oppnå det samme en gang til. Man motiveres mer til å øke innsatsen 

sin for å få enda en god karakter.  

Motivasjon og innsats er tett knyttet til hva slags mestringsforventninger man har. Bandura 

(1977) påstår at hvis man er vant til å mestre, så øker det også tiltroen man har til å mestre 

neste gang. Det gjør at man knytter positive følelser til mestringssituasjonen, og man vil 

derfor legge til rette for å oppleve disse følelsene i lignende situasjoner. Å attribuere gode 

karakterer til innsats gjør at elevene i mange tilfeller øker sine mestringsforventninger. På 

samme tid fører høye mestringsforventninger til en økt innsats, og til gode karakterer. Innsats, 

motivasjon og mestringsforventninger er således tre komponenter som simultant påvirker 

hverandre, og kan forsterke hverandre gjensidig. Det vil si at en høy grad av for eksempel 

mestringsforventninger generer en økt motivasjon og innsats. Opplevelsen av å få karakterer 

preges av en optimisme, i den forstand at elevene alltid kan jobbe hardere for å sikre seg de 

gode karakterene.  
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Dog kan dette også gi negative ettervirkninger. For mange kan det generere en dårlig 

samvittighet, siden man alltid har muligheten til å yte mye. Christer kan få dårlig samvittighet 

hvis han ikke gjør sitt aller beste: «fordi jeg vet at hvis jeg gjør en bra nok innsats så kan jeg 

gjøre det bra. Det er ikke alltid at man gjør den innsatsen, og da blir man litt sånn skuffet over 

seg selv.» Christer tilskriver seg selv makten til å få gode karakterer, mediert via egen innsats. 

Det gjør også at han føler skyldfølelse i de tilfellene der han ikke har jobbet nok med skolen. 

Christer føler at en høyere innsats kunne gitt han en bedre karakter, og at han dermed har gått 

glipp av sjansen til å få den beste karakteren. En annen elev, Adrian, sier at han føler seg 

bedre når han oppnår gode karakterer: «i stedet for å bare ha sittet på skolen og ikke gjort noe 

og ende opp med en dårlig karakter. Da får du en litt dårlig følelse.» Det er viktig for Adrian å 

ikke få skyldfølelse for å ikke ha jobbet godt nok, siden han vet at karakteren kunne vært 

bedre. Emma sier at det er enklere å legge en karakter bak seg hvis man blir fornøyd, ettersom 

man da har gjort sitt beste. Hvis det ikke er tilfellet føler hun: «åh, hvorfor fikk jeg ikke bedre, 

liksom?» 

Det kommer også frem i gruppeintervjuene at det elevene ser på som dårlige karakterer, kan 

svekke elevenes motivasjon. Alexander, som går på skole 1, forteller at: «hvis du får dårlige 

karakterer, så blir du litt lei og litt oppgitt. Du orker ikke å fortsette.» Celine blir også 

demotivert av flere dårlige karakterer på rad, og påstår at: «det blir en motsatt virkning: hvis 

man får dårlige karakterer, så jobber man mindre, og hvis man får gode karakterer så jobber 

man mer.» Celine merker at både innsatsen og motivasjonen hennes synker, hvis 

mestringsforventningene hennes samstundes gjør det. Resultatet blir at Celines innsats 

reduseres, og følgelig også troen på å få gode karakterer.  

Ved å attribuere innsats som den førende faktoren for gode karakterer, tilskriver elevene seg 

selv agens. Det innebærer at elevene antar at de selv er pådriveren til å forbedre karakterene 

sine. Elevene har et bilde av seg selv som en aktør, hvor de ser seg selv som kan styre og 

kontrollere sitt eget liv. Dette står i kontrast til å se seg selv som en brikke. Nygård (2007) 

skriver at ved å se på seg selv som en brikke er man eksternt orientert. Det betyr at man 

oppfatter seg selv som primært styrt av faktorer man ikke har noen kontroll over, og ser på 

seg selv som et redskap for andre mennesker. Elevene i denne studien kunne for eksempel 

attribuert evner istedenfor innsats som årsaken for at man får gode karakterer. Evner er en mer 

statisk egenskap enn innsats, ved at det er vanskeligere for elevene å endre sine evner enn sin 

innsats. Det gjør at elevene ikke har like stor påvirkningskraft.   
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Identitetskonstruksjonen til elevene preges på denne måten av en handlekraft, ettersom de 

oppfatter seg selv mer som aktører enn som brikker. Det betyr at de føler at de kan kontrollere 

om de får gode karakterer i en større grad. Ved at elevene ser på seg selv som aktører, kan de 

også handle etter sine egne ønsker og aspirasjoner. For eksempel velger elevene selv hvor 

mye innsats de ønsker å legge i skolearbeidet. Hvis elevene ønsker å få de beste karakterene 

de kan få, føler de at de må legge inn den høyest mulige graden av innsats. På den andre 

siden, føler også elevene at de kan velge å få dårligere karakterer enn det som er mulig, ved å 

ha en lavere grad av innsats. Å få gode karakterer blir dermed et intendert valg, siden elevene 

tenker at de også har muligheten og makten til å velge å ikke prioritere en høy innsats, som 

bevilger gode karakterer.  

Ulempen ved at elevene tilskriver seg selv denne handlekraften, er at de føler på en skuffelse 

og dårlig samvittighet i de tilfellene der de ikke yter en høy nok innsats. Da tenker elevene at 

de ikke får like gode karakterer som de har mulighet til å få, hvis de hadde jobbet enda 

hardere. Innsats som attribusjon fordrer dermed en ansvarliggjøring. Ettersom elevene tenker 

at de kan påvirke hva slags karakterer de får, så er det også opp til den enkelte å yte så godt 

man klarer i en skolesammenheng.  

 

Mestringsmekanismer 

Ettersom elevene føler at innsatsen deres er utslagsgivende for hva slags karakter de får, kan 

det å få en karakter som oppfattes som dårlig gå personlig inn på dem. For å takle situasjonen 

kan elevene aktivere forsvars- og mestringsmekanismer, slik at de unngår å kjenne på 

tyngende følelser. Ifølge Cramer (1998), har forsvars- og mestringsmekanismer det samme 

formålet om å dempe fortvilelse og tristhet, men det er graden av intensjon som skiller de to 

mekanismene fra hverandre. Forsvarsmekanismen iverksettes som regel uten at individet er 

bevisst over det, mens mestringsmekanismen, på sin side, er en intendert prosess som 

individet ofte er klar over. Funnene i datamaterialet gir indikasjoner på at elevene i mange 

tilfeller kan benytte seg av mestringsmekanismer, når de ikke får så gode karakterer som de 

forventer eller ønsker seg. Jeg ønsker å betegne det som mestringsmekanismer i den forstand 

at elevene ofte uttrykker en bevissthet knyttet til de måtene de takler å ikke få en like god 

karakter som de vil ha.   
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Intervjuene avdekket at når elevene føler at innsatsen deres har vært høy nok, men karakteren 

er dårligere enn forventet, aktiverer de en tankegang om fremtidig forbedring. Denne antatte 

mestringsmekanismen tar således utgangspunkt i et fremoverrettet fokus. Elevene føler at de 

må akseptere den karakteren de har fått, og tenke at de har flere sjanser til å få bedre 

karakterer. Fredrikke forteller at det er viktig å ikke grave seg ned når man får en karakter 

som er dårligere enn håpet. Hun mener at: «hvis jeg får en 3er og har gjort mitt beste, så burde 

jeg være fornøyd, for jeg kunne kanskje ikke ha gjort det så mye bedre.» I tillegg mener hun 

at det er viktig å ikke la karakteren påvirke henne for mye: «karakteren står uansett om jeg er 

lei meg eller ikke. Så jeg kan heller øve og bli bedre til neste gang, for man får jo ikke gjort 

noe med det.» For Fredrikke er det viktig å fokusere på fremtiden, ettersom hun ikke har 

innflytelse på den allerede fastsatte karakteren. Alexander, som er klassekameraten til 

Fredrikke, føler på det samme: «hvis jeg får en dårlig karakter, så tenker jeg at jeg må jobbe 

mer. Ferdig med det, liksom.» Han tenker at han må jobbe mer til neste vurderingssituasjon, 

sånn at han kan få en bedre karakter. Ved å fokusere fremover, og ikke bebreide seg selv for 

mye over den karakteren han har fått, iverksetter Alexander en mestringsmekanisme som 

skjermer han fra å bli demotivert.  

 

Elevene trekker også frem andre former for mestringsmekanismer, som de selv eller 

medelever kan benytte seg av når de ikke får karakterer som de synes er bra nok. På skole 1 

trekker guttene særlig frem en mestringsmekanisme de benytter seg av når en i vennegjengen 

får en dårlig karakter. De uttrykker at de skaper en humoristisk undertone rundt det å få 

dårlige karakterer. Andreas forteller at: «det kan være litt sånn konkurranse om å ikke få 

dårligst, men det er morsomt noen ganger å være den dårligste. Det er litt gøy for alle andre. 

Alle ler av deg hvis en får en veldig dårlig karakter.» Andreas hevder at det å få dårlige 

karakterer nødvendigvis ikke bare er negativt. Han og vennene har en innstilling om at de kan 

gjøre situasjonen mer lettbeint og humoristisk. Han fortsetter å si at han ikke har noen 

problemer med at vennene hans har det morsomt på hans bekostning når han får karakterer 

han ikke er fornøyd med. Andreas mener at: «det er bare gøy, fordi jeg vet at jeg kan gjøre det 

bedre, og det har ikke så mye å si. Da har jeg i hvert fall et forbedringspotensial.»  

 

Adrian, som er med i det samme intervjuet, bygger videre på Andreas sitt utsagn, og sier at: 

«det går bra hvis du kan le av det. Hvis du vet at du kan gjøre det bedre, og du kan le av det, 
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så har det egentlig ingenting å si [at man får en dårlig karakter]. Da er det egentlig bare veldig 

morsomt.» Adrian og Andreas trekker frem et viktig moment som må ligge til grunn for at det 

skal være akseptabelt å ha det gøy på bekostning av andre: man må være sikker på at vennen 

har potensialet til å få en bedre karakter, hvis han jobber mer med skolen. 

Mestringsmekanismen skjermer således eleven som fikk en dårlig karakter fra å trekke seg 

selv ned. Det blir i stedet en positiv ladet situasjon. Brede, som går i samme klasse som 

Adrian og Andreas, hevder at: «folk ser ikke så seriøst på karakterer. Så hvis man har glemt å 

øve og fikk veldig dårlig, så kan det bli en litt sånn morsom ting ut av det. Da blir det ikke 

bare negativt.»  

Guttene på skole 1 redegjør her for en form for mestringsmekanisme, som tar utgangspunkt i 

å lette på de tunge følelsene forbundet med å få en karakter som oppfattes som dårlig. Dette 

kan stemme med Banduras (1977) teori om at hva slags type emosjoner vi føler knyttet til 

mestringssituasjoner, spiller inn på vår fremtidige innstilling til lignende situasjoner. Det kan 

dermed virke som at vennene forsøker å skape positive assossiasjoner, for å øke 

mestringsforventningene elevene har til neste vurderingssituasjon. Pearlin og Schooler (1978) 

skriver at mestringsmekanismer kan ha som formål å «control the meaning of the strainful 

experience after it occurs but before the emergence of stress» (s. 6). Ved å ha en humoristisk 

vinkling på de gangene guttene får en dårligere karakter enn vanlig, omdefinerer elevene 

samtidig opplevelsen av å få en dårlig karakter. Det kan bli en morsom ting som vennene kan 

forenes rundt.  

I sum antyder datamaterialet at karakterene elevene får er av stor betydning for dem. 

Samfunnet elevene er en del av fordrer et fokus på karakterer, i den forstand at de fungerer 

som en åpnings- eller lukkingsmekanisme for utdanning og arbeidsmarkedet. Å få det som 

anses som dårlige karakterer kan følgelig symbolisere noe dystert og nedslående, ettersom 

elevene kan føle at det svekker sine fremtidige muligheter. Ved å aktivere 

mestringsmekanismer i de situasjonene der elevene får dårlige karakterer, kan de redusere 

graden av tyngende følelser, og samtidig ivareta deres grad av innsats, motivasjon og 

mestringsforventninger. Aktivisering av mestringsmekanismer blir tiltak eleven igangsetter 

for å ikke la karakterer de tenker er dårlige påvirke dem for mye.  

Som nevnt i forrige delkapittel, konstruerer elevene identitet med en større basis i et aktørsyn 

enn et brikkesyn, ved at elevene i en stor grad attribuerer gode karakterer med innsats. Å 

konstruere identitet på denne måten ansvarliggjør elevene. Slagsiden av en slik 
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identitetskonstruksjon er at graden av selvbebreidelse kan øke, ettersom elevene har mulighet 

til å selv styre hvor høy innsats de ønsker å legge i skolearbeidet. Ved å aktivere 

mestringsmekanismer kan elevene skåne seg selv for en slik selvbebreidelse. 10. klassingene 

velger å rette fokuset fremover. De antatte mestringsmekanismene motvirker at negative 

følelser får et for stort fotfeste i identiteten til elevene. Således blir også opplevelsen av å få 

karakterer mer positivt ladet, da mestringsmekanismene skåner elevene fra å bebreide seg 

selv, fordi de ikke hadde en høyere innsats.  
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5 Avslutning 

Dette kapittelet vil legge frem studiens hovedfunn. Disse utgjør et kondensert svar på 

oppgavens problemstilling, som er: Hva kjennetegner 10. klassingers opplevelser av å få 

karakterer? Videre vil det diskuteres hvilke implikasjoner funnene har, i relasjon til 

samfunnsfagdidaktikken og den kommende Fagfornyelsen.  

 

5.1 Studiens hovedfunn 

Karaktersystemet i norsk, offentlig skole har som formål å bedømme elevenes prestasjoner 

innenfor en gitt tallskala, og kommunisere elevens grad av måloppnåelse på en lettfattelig 

måte. Karakterens budskap skal også nå ut til et bredt publikum, både på individ- og 

samfunnsnivå (Kvale, 1970; Skagen, 1996). Basert på utsagnene til 10. klassingene i denne 

studiens utvalg, så oppfyller karaktersystemet sin primærfunksjon. Elevene føler at karakterer 

kommuniserer klart og tydelig hvilken grad av måloppnåelse de har prestert. 10. klassingene 

uttrykker at de liker å få karakterer. De føler at de får en presis vurdering av mestringsnivået 

sitt, og at de kan se karakteren i sammenheng med tidligere prestasjoner.  

Karakterene kan imidlertid også skape en opplevelse av prestasjons- og karakterpress. Dette 

presset oppleves både som en motivator for å jobbe godt med skolen, men også som et jag 

etter å alltid få så gode karakterer som mulig. Ved å ha et stort fokus på karakterer, gjør det at 

elevenes indre motivasjon fortrenges av det ytre presset som karakter kan generere, noe som 

igjen kan svekke læringslysten til elevene.  

Ettersom karakterene elevene får er av stor betydning for deres fremtidige muligheter 

innenfor utdanning og jobb, kan 10. klassingene føle et pågående press knyttet til det å få de 

karakterene de vil ha. Noen av dem har også en innstilling om å alltid forsøke å forbedre 

karakterene sine. Dette kan føre til at elevene føler et press om å være flink på skolen og få 

gode karakterer. 10. klassingene viser på denne måten trekk som er gjenkjennelige fra 

Generasjon Prestasjon-debatten.  

Elevene oppgir at de motiveres av å få gode karakterer i en større grad nå i 10. klasse, 

ettersom de ønsker å stille sterkt i opptaksprosessen til videregående skoler i Oslo. Det betyr 
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at karakterene deres for første gang kan påvirke deres fremtidige utdannings- og 

karrieremuligheter. Ettersom det er stor variasjon blant de videregående skolene i Oslo når det 

kommer til karaktersnitt og læringsmiljø, fokuserer 10. klassingene på å prestere så godt de 

klarer. Da øker utvalget av skoler de kan komme inn på, og sannsynligheten for å komme inn 

på sine foretrukne skoler. Ønsket om å komme inn på en god skole fører til høyere motivasjon 

for å jobbe med skolearbeidet, og følgelig også gode karakterer. Denne oppfatningen av 

karakterer, som utslagsgivende for fremtidige valgmuligheter, setter til tider et alvorspreg på 

opplevelsen av å få karakterer i 10. klasse. 

10. klassingene presiserer også at forventninger fra foreldrene er en årsak til at de føler press. 

Elevene beskriver i løpet av intervjuene noe jeg velger å betegne som et implisitt press. Det 

vil si at det er et press elevene er klar over eksisterer, men som foreldrene ikke snakker 

direkte til elevene om. Dette medfører at elevene må forholde seg til at foreldrene forventer at 

de skal få gode karakterer. I de tilfellene der elevene ikke klarer å leve opp til foreldrenes 

forventninger, kan 10. klassingene føle på dårlig samvittighet, da de ikke ønsker å skuffe 

foreldrene sine. Presset fra foreldrene henger også sammen med omgivelsene elevene vokser 

opp i. På grunn av elevenes middels til høye sosioøkonomiske bakgrunn, er utdanning noe 

som verdsettes høyt i miljøet som de er en del av. Foreldrene er dermed opptatt av hvordan 

barna deres gjør det på skolen, og vil forsikre seg om at elevene tar skolen seriøst.  

Elevene opplever i utgangspunktet ikke at karakterer påvirker deres identitetskonstruksjon. 

Samtidig forteller elevene om at det eksisterer et stigma knyttet til de som jevnlig får det 

elevene anser som dårlige karakterer. Det innebærer at man kan se på disse elevene som late 

eller likegyldige når det kommer til innsatsen på skolen. Didrik og Camilla er to elever som til 

tider føler på dette stigmaet, ettersom de ofte får dårligere karakterer enn de andre elevene. 

Karakterer kan også gjøre dem triste eller irriterte, da de føler at karakterene de får kan 

redusere deres fremtidige muligheter. Opplevelsen av å få karakterer kan således preges av 

frustrasjon over egen utilstrekkelighet. På den måten kan karakterene påvirke 

identitetskonstruksjonen deres, ved at de kan få en lavere selvfølelse.  

Elevene i utvalget attribuerer innsats som hovedfaktoren for gode karakterer. Karakterene 

knyttes til en tanke om at man alltid har muligheten til å gjøre det bedre. Slik tilskriver 

elevene seg selv handlekraft. Det er alltid rom for forbedring, hvis man ikke er fornøyd med 

den karakteren man har fått. Å attribuere til innsats kan slik skape en høyere grav av 

motivasjon og mestringsforventninger. Elevenes opplevelse av å få karakterer ses dermed i et 
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mer positivt lys, sammenlignet med om elevene hadde attribuert gode karakterer til evner. 

Evner blir i en større grad sett på som statisk og medfødt, der elevene ikke har de samme 

påvirkningsmulighetene som ved å regulere egen innsats. Samtidig kan denne tankemåten 

føre til dårlig samvittighet, dersom elevene ikke investerer den innsatsen som er nødvendig 

for å få gode karakterer.  

For å kunne takle de gangene 10. klassingene får karakterer de ikke er fornøyd med, kan 

elevene iverksette mestringsmekanismer. Mestringsmekanismer er således med på å gjøre 

opplevelsen av å få karakterer til å bli mer positiv og optimistisk. For mange handler det om å 

fokusere på neste prestasjonssituasjon. På den måten tenker 10. klassingene at det alltid finnes 

nye muligheter til å få gode karakterer. Guttene på skole 1 forteller også om at de bruker 

humor når en i vennegjengen får en dårlig karakter. Det gjør at opplevelsen av å få en dårlig 

karakter ikke preges av like mye alvor.  

  

5.2 Implikasjoner for Fagfornyelsen og 

samfunnsfagdidaktikken  

Denne studien har brakt frem flere momenter som kan ha implikasjoner for både 

Fagfornyelsen og samfunnsfagdidaktikken. Som nevnt innledningsvis, skal den kommende 

Fagfornyelsen blant annet introdusere kjerneelementer som omhandler identitet og det 

tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Ved at Folkehelse og livsmestring skal 

integreres i de fagene der det anses som relevant, legger Fagfornyelsen opp til et økt fokus på 

psykisk helse og velvære i skolen. I samfunnskunnskap på videregående, vil dette integreres i 

kjerneelementet Identitet og livsmestring, i tillegg til at det også skal integreres som et 

tverrfaglig tema (Utdanningsdirektoratet, 2019b). På ungdomsskolenivå skal Folkehelse og 

livsmestring handle om å bli bevisst på sin egen identitetsutvikling, og hvordan man som 

individ er en del av et sosialt fellesskap (Utdanningsdirektoratet, 2019a). Livsmestringsdelen 

av Fagfornyelsen har dermed en tett tilknytning til det å skape og bli bevisst på sin egen 

identitet. I tillegg kommer identitetskonstruksjon også å bli et sentralt aspekt av den 

fremtidige samfunnsfagundervisningen, ettersom identitet inkluderes som et kjerneelement. 

Som det har kommet frem i denne studien, kan ungdommer i dag føle på et press for å gjøre 

sitt beste på skolen. Livsmestringsaspektet ved Fagfornyelsen kan dermed være aktuelt for 
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elever som føler på det samme presset som 10. klassingene i denne studien. Ved at elevene er 

en del av et samfunn som på mange måter genererer individualisme og personlig 

ansvarliggjøring, er det relevant at elevene får kunnskap og ferdigheter på skolen, som gjør 

dem bedre rustet for å takle dette.  

Samtidig kan det også være noen problematiske sider ved å implementere livsmestring i 

skolen. For det første, kan det være viktig å diskutere rundt konnotasjonene som kan knyttes 

til ordet livsmestring. Nordtug og Engelsrud (2016) hevder at:  

Når vi lærer oss ords betydning, overtar vi […] fortolkningskode[r], og vi innsettes i et 

språkfellesskap som gjør det mulig å snakke med hverandre. Det gjør oss samtidig 

utsatt for […] hva slags innhold et bestemt begrep er kodet med (s. 271). 

Det innebærer at visse ord kan assosieres med spesifikke betydninger. I livsmestringens 

tilfelle, så kan selve ordet - livsmestring, kommunisere at det å leve livet er synonymt med å 

leve opp til bestemte standarder. Verbet å mestre kan for noen tolkes som et semantisk 

antonym til å mislykkes. På den måten kan livsmestring oppfattes som en til ting som skal 

mestres. Hvis man ikke klarer dette, så kan det i verste fall oppleves som at man har 

mislykkes med å mestre sitt eget liv. Om dette blir utfallet, kan livsmestring ironisk nok ende 

opp med å generere enda mer press. Det er således viktig at aktuelle aktører i skolen er 

bevisste på denne potensielle språklige tolkningen av ordet livsmestring.  

Denne oppgaven har vist tendenser til at elevene på mange måter kan føle på en 

individualistisk ansvarliggjøring. Således er det viktig at Fagfornyelsen ikke bidrar til å 

fremkalle en høyere grad av opplevd individualistisk ansvarliggjøring for elevene i skolen. 

Madsen (2018, 2019) hevder at det knyttes en risiko til det å lære om livsmestring, og kan 

oppfattes av elevene som et individuelt prosjekt. Det er jo tross alt elevenes eget liv som skal 

være i fokus. Han skriver videre at livsmestringsfokuset kan: «befeste oppfatningen om at 

stress er noe den enkelte må lære seg strategier for å takle» (Madsen, 2018, s. 181). Det er 

dermed essensielt at den kommende implementeringen av Fagfornyelsen ikke legger opp til et 

slikt fokus.  

Til nå har det ikke kommet så mange antydninger og føringer for hvordan livsmestring burde 

operasjonaliseres i klasserommet. Som nevnt kan et fokus på Folkehelse og livsmestring være 

hensiktsmessig for elever som kjenner på et karakter- og prestasjonspress, i likhet med mange 

av elevene i denne studien. Nordtug og Engelsrud (2016) argumenterer for at kanskje det 
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viktigste for elevene er å få en bevissthet rundt hvordan det er å være i lette og tunge stunder. 

For livet går opp og ned for alle mennesker. I likhet med Generasjon Prestasjon-debatten, kan 

også livsmestringsaspektet ved Fagfornyelsen fremme et syn som «akseptere[r] tingenes 

iboende kompleksitet» (Madsen 2018, s, 188). Det betyr for eksempel at unge i dag både kan 

være stresset og ha store ambisjoner, men på samme tid ellers ha det fint. Ved at elevene 

oppnår en slik refleksivitet omkring det å være menneske, kan de også bevisstgjøres på sin 

egen identitetskonstruksjon. Dessuten kan Folkehelse og livsmestring bidra positivt til 

elevenes liv, ved at elevene kan få nyttige verktøy til å møte det som livet gir dem.  

Så hvordan kan især samfunnsfaget og samfunnskunnskapen jobbe med livsmestring i 

praksis? En mulighet kan være metakognitive samtaler i klasserommet, hvor elevene kan 

tilegne seg den refleksiviteten rundt egen livsverden, som ble beskrevet i forrige avsnitt. Som 

nevnt innledningsvis, er en av Fagfornyelsens fremste formål å fremme kritisk tenkning og 

refleksjon (Utdanningsdirektoratet, 2018). Å gjennomføre slike metakognitive samtaler, som 

en del av samfunnsfaget og samfunnskunnskapen, kan således bidra til å styrke elevenes 

kunnskaper og ferdigheter vedrørende dette. Slik kan samfunnsfagundervisningen være med 

på å skape kritisk tenkende medborgere, som er bevisste på sin egen identitet og 

samfunnsstrukturene som omgir dem.  

Dette kan harmonere med det Beck (2013) skriver om kritisk realisme. Her inkorporeres tre 

domener, som virkeligheten består av:   

For det første har vi det empiriske domenet, som omfatter alle våre empiriske 

erfaringer og målinger. For det andre har vi det faktiske domenet, som består av alle 

faktiske fenomener, uansett om disse er erfart eller ikke. […]. For det tredje har vi det 

virkelige domenet, en dybdedimensjon som ikke består av direkte observerbare 

fenomener, men av strukturer og mekanismer som kan være ramme for og forårsake 

observerbare fenomener (s. 305-306).  

Det innebærer at man tar høyde for at virkeligheten totalt består av det mennesket erfarer, 

fenomener, og strukturelle mekanismer, som kan påvirke hvordan samfunnet er bygget og 

individet handler. Ved å bringe slike aspekter inn i samfunnsfaget, kan det åpne opp for at 

elevene i en større grad forstår hva som påvirker identitetskonstruksjonen deres. Det gjør at 

elevene kan komme i kontakt med seg selv i en større grad. Under de metakognitive 

samtalene i samfunnsfagsklasserommet, kan elevene for eksempel diskutere trivielle aspekter 

i livene deres, som på mange måter virker inn på hvem de er og hvordan de har det. For 
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eksempel kan elevene reflektere rundt hva slags funksjon karakterer har for både samfunnet 

og individene, og hva som er formålet med at elevene går på skolen. Dette kan igjen føre til at 

både Fagfornyelsen og samfunnsfagdidaktikken kan bidra positivt for elevenes del, når det 

kommer til å leve i et samfunn som på mange måter fordrer en individualistisk 

ansvarliggjøring.  
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Vedlegg 

Vedlegg A – Intervjuguide 

Introduksjon 

Fortell litt om: skolen, klassen, hvordan dere trives 

 

Karakterer og jeg-et 

Hva innebærer det for dere å gjøre det godt på skolen? 

Er det viktig for dere å gjøre det godt på skolen? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hva er en god karakter for deg?  

Hva synes dere om å få karakterer?  

 

Karakterer, meg-et og status 

Føler dere at karakterene dere får sier noe om hvem dere er som mennesker? (Er det med på å bestemme hvem 

dere er?) 

Påvirker karakterer skolehverdagen deres? 

Er karakterer viktig for å bli populær i klassen eller på skolen? 

Snakker dere med karakterer med venner? (I hvilke sammenhenger? På hvilken måte?) 

Snakker dere høyt om karakterer i klassen? På hvilken måte? Hvor ofte? 

Er det mange rundt deg som er opptatt av å gjøre det bra på skolen? 

Vil karakterene dere får nå på skolen være viktig for hva dere gjør i fremtiden? 

 

Karakterer og motivasjon 

Hvor motiverte er dere for å lære på skolen? 

Hvor ofte føler dere at dere har lyst til å gjøre noe skolerelatert fordi det er spennende? 

Hvor ofte føler dere at dere må gjøre noe skolerelatert fordi dere tenker på vurdering og karakterer? 

 

Karakterer og prestasjonspress 

Opplever dere et press fra andre om å få gode karakterer? (Press fra hvem?) 

Hvor opptatt er foreldrene deres av hva slags karakterer dere får? 

Kan prestasjonspresset gå utover hvordan dere har det på skolen? 

Kan prestasjonspresset gå utover hvordan dere har det på fritiden?  
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Vedlegg B – Oversikt over utvalget  

Intervjugrupper Skole Elever 

Gruppe 1 Skole 1 Alexander, Andreas, Axel 

og Adrian 

Gruppe 2 Skole 1 Brede, Bård, Bendik og 

Benjamin 

Gruppe 3 Skole 2 Celine, Camilla, Christer, 

Cato og Cedrik 

Gruppe 4 Skole 2 Dina, Daniela, Dagny, 

David og Didrik 

Gruppe 5 Skole 1 Emma, Ella og Emilie 

Gruppe 6 Skole 1 Felicia, Fredrikke og 

Fanny 
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Vedlegg C – Samtykkeskjema 

Vil du delta i forskningsprosjektet ”Karakterenes plass i skolen”? 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å se på 

karakterer, og hvordan dette kan påvirke elevers selvbilde og syn på skolen og læring. I dette 

skrivet gir vi deg informasjon om hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Masterprosjektet mitt handler om karakterer, og om karakterer påvirker elevenes opplevelse 

av læring. Jeg synes at denne problematikken er svært relevant, siden vi har sett at 

prestasjonspresset i norsk skole har blitt høyere og flere unge sier at de sliter med å takle dette 

presset fra rapporter som UngData fra 2017. Det er dermed viktig at man får en innsikt i hva 

slags forhold elever har til karakterer, sånn at vi kan legge til rette for at elever kan ha det bra 

på skolen.  

Jeg ønsker dermed å intervjue elever for å se hvordan karakterer kan påvirke elevenes syn på 

seg selv og synet på skolen; Hvordan oppfatter elever karakterer? Hjelper karakterene dem i 

læringsprosessen? Føler de et press om å lykkes i skolen, og eventuelt: i hvilken grad spiller 

karakterer inn på dette? 

Forskningsspørsmålene jeg ønsker å besvare er: På hvilke måter kan karakterer spille inn på 

elevers identitetsskaping og selvbilde? og I hvilke sammenhenger/ I hvilken grad oppfatter 

elever karakterer som betydningsfulle i forhold til sitt læringsutbytte på skolen? Det vil si at 

jeg kommer til å fokusere på elevenes forhold til karakterer, og om dette påvirker hvor mye 

elevene lærer på skolen og elevenes syn på seg selv og andre.  

Når jeg skal være i klassen, skal jeg intervjue noen få elever, og observere klassen i utvalgte 

timer. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for 

prosjektet. 

Hvorfor får du/ ditt barn spørsmål om å delta? 

Jeg ønsker å ta utgangspunkt i 10-klassinger. Det er mye fokus på karakterer dette året, siden 

elevene skal søke seg til videregående utdanning, og velge yrkesretning.  

Hva innebærer det for deg å delta? 

For de fleste elevene i klassen innebærer det at jeg sitter bakerst i klasserommet i noen timer, 

og noterer litt for å huske hva jeg har sett. Jeg går kanskje litt rundt i klasserommet også, men 

jeg skal ikke styre undervisningen. 

For noen elever innebærer det at jeg skal intervjue dem. Intervjuet blir tatt opp med 

båndopptaker, og så transkribert av meg (skriver intervjuet i skriftlig form). Under 

transkripsjonen vil navn bli anonymisert, og båndopptaket vil bli slettet når jeg har 

transkribert ferdig. Det vil si at de som deltar gjør dette på en anonym og konfidensiell måte. 

Spørsmålene i intervjuet vil handle om karakterers innvirkning på selvfølelse og læring i 

skolen.  



80 

 

Hvis eleven er under 15 år har foreldrene rett til å se spørreskjema/intervjuguide etc. på 

forhånd ved å ta kontakt.  

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du/ ditt barn velger å delta, kan du eller foreldrene til barnet 

når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Det vil ikke ha noen negative 
konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  

Det vil ikke påvirke ditt forhold til skolen/lærer og karaktergiving. Det er svært viktig at det som 

kommer frem i studien reflekterer elevenes virkelighet.  
 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• De som vil ha tilgang ved behandlingsansvarlig institusjon er meg, Martine Lorentzen, 

og min veileder 

• Alle data vil bli anonymisert i den grad at ingen kan koble data fra observasjonen og 

intervjuene til forskningens deltagere. Navnet og kontaktopplysningene dine vil jeg 

erstatte med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data 

• Kun data som er relevante til oppgavens forskningsspørsmål vil inkluderes i oppgaven 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 16 november 2018. Etter dette vil dataene jeg har sanket 

inn danne utgangspunktet for masteroppgaven min. Jeg vil skrive denne oppgaven i løpet av 

våren 2019, og den vil leveres i juni 2019. Personopplysninger og opptak vil slettes ved 

prosjektslutt, slik at ingen uvedkommende kan få tak i denne informasjonen.  

Dine rettigheter 

Så lenge du/ ditt barn kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 
 

På oppdrag fra ILS har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av 

personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• ILS ved Silje Førland Erdal (tlf: 95882062) 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 
 

 

Med vennlig hilsen Martine Lorentzen 
 

 

 
 

mailto:personvernombudet@nsd.no
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Karakterenes plass i skolen, og har fått 

anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til at jeg/ mitt barn kan: 

 

 delta i observasjonsstudium og intervju 

 delta i observasjonsstudium 

 at lærer kan gi opplysninger om meg/ mitt barn til prosjektet  

 

Jeg samtykker til at mine/ mitt barns opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, 

ca. 16 november 2018  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg D - Godkjennelse fra NSD 

Merknad: har søkt og fått bekreftelse på forlengelse av prosjektet til 1.7.2019   

 

  

Silje Førland Erdal  

Postboks 1099 Blindern  

0317 OSL O  

  

  

  
Vår dato: 05.07.2018                         Vår ref: 61209 / 3 / H JT                         Deres dato:                          Deres ref:  

  

  

Vurdering fra NSD Personvernombudet for forskning § 31  

  

Personvernombudet for forskning viser til meldeskjema mottatt 20.06.2018 for prosjektet:  

  

61209 Karakterenes plass i skolen 
Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder 

Daglig ansvarlig Silje Førland Erdal 

Student Martine Eva Lorentzen 

  

  

Vurdering  

Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon finner vi at 

prosjektet er meldepliktig og at personopplysningene som blir samlet inn i dette prosjektet 

er regulert av personopplysningsloven § 31. På den neste siden er vår vurdering av 

prosjektopplegget slik det er meldt til oss. Du kan nå gå i gang med å behandle 

personopplysninger.    

  

Vilkår for vår anbefaling  

Vår anbefaling forutsetter at du gjennomfører prosjektet i tråd med:  

•opplysningene gitt i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon  

•vår prosjektvurdering, se side 2  

•eventuell korrespondanse med oss   

  

Vi forutsetter at du ikke innhenter sensitive personopplysninger.  
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Meld fra hvis du gjør vesentlige endringer i prosjektet  

Dersom prosjektet endrer seg, kan det være nødvendig å sende inn endringsmelding. På 

våre nettsider finner du svar på hvilke endringer du må melde, samt endringsskjema.  

  

Opplysninger om prosjektet blir lagt ut på våre nettsider og i Meldingsarkivet  

Vi har lagt ut opplysninger om prosjektet på nettsidene våre. Alle våre institusjoner har 

også tilgang til egne prosjekter i Meldingsarkivet.  

  

Vi tar kontakt om status for behandling av personopplysninger ved prosjektslutt  

Ved prosjektslutt 16.11.2018 vil vi ta kontakt for å avklare status for behandlingen av 

personopplysninger.  

  

Se våre nettsider eller ta kontakt dersom du har spørsmål. Vi ønsker lykke til med prosjektet!  

  

  

  

Dag Kiberg 

Håkon Jørgen Tranvåg 

  

Kontaktperson: Håkon Jørgen Tranvåg tlf: 55 58 20 43 / Hakon.Tranvag@nsd.no  

  

Vedlegg: Prosjektvurdering  

Kopi: Martine Eva Lorentzen, martinelorentzen92@gmail.com  

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/ledelse_administrasjon/index.html
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Personvernombudet for forskning  

  

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                           

 

Prosjektnr: 61209 

  

Du har opplyst i meldeskjema at utvalget vil motta skriftlig og muntlig informasjon om 

prosjektet, og samtykke skriftlig til å delta. Vår vurdering er at informasjonsskrivet til utvalget 

er godt utformet. 

  

Personvernombudet legger til grunn at det under observasjon bare registreres 

personopplysninger om de elevene som har samtykket. 

  

Selv om barnets foresatte samtykker til barnets deltakelse i prosjektet, må også barnet gi sin 

aksept til å delta. Vi anbefaler at barnet mottar tilpasset informasjon om hva deltakelse i 

prosjektet innebærer. Du må sørge for at barnet forstår at deltakelse er frivillig, og at det kan 

trekke seg om det ønsker det. 

  

Personvernombudet forutsetter at du behandler alle data i tråd med Universitetet i Oslo sine 

retningslinjer for datahåndtering og informasjonssikkerhet. Vi legger til grunn at bruk av 

mobil lagringsenhet er i samsvar med institusjonens retningslinjer. 

  

Prosjektslutt er oppgitt til 16.11.2018. Det fremgår av meldeskjema og informasjonsskriv at 

du vil anonymisere datamaterialet ved prosjektslutt. Anonymisering innebærer vanligvis å: 

- slette direkte identifiserbare opplysninger som navn, fødselsnummer, koblingsnøkkel 

- slette eller omskrive/gruppere indirekte identifiserbare opplysninger som 

bosted/arbeidssted, alder, kjønn- slette lydopptak 

  

For en utdypende beskrivelse av anonymisering av personopplysninger, se Datatilsynets 

veileder: 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/veiledere/anonymisering-

veileder-041115.pdf 

  

Personvernombudet legger til grunn at prosjektet er klarert med skolenes ledelse. 

 


