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Abstract 
Implementation problems - in Ronneby community    

This study was carried out in Ronneby municipality during May 2006. I chose to compare 

three senior schools with regards to the implementation of objective orientated directives 

based on the teachers understanding of the task, motivation, resources allocated and their 

significance for the disparity between boys’ and girls’ grades. 

 

I carried out nine in-depth interviews: three at each senior school. From the interviews it 

emerged that teachers perceive objectives differently from parents and students. Teachers 

claim that they understand the directives but say that they lack the resources. According to 

those interviewed, the disparity in grades between boys and girls is due to biological factors, 

class affiliation and group dynamics. None of those interviewed feel that they contribute to 

the difference in grades. 

 

This study should not be seen as a generalisation but rather as a preliminary study to further 

research within the topic area. 

 

Keywords: implementation, implementation problems, disparity between grades, objective 

orientated directives, gender differences 
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1. Introduktion 
I Sverige har vi en allmän och nioårig obligatorisk skola. Skolans syfte är att ge möjlighet till 

utbildning åt alla, oberoende av samhällsklass, etnicitet eller kön. Varför satsa på utbildning i 

Sverige? En anledning är att vårt samhälle idag ställer stora krav på utbildning, både på den 

privata och den offentliga arbetsarenan (lokalt och globalt). Utbildning och kompetens är en 

viktig konkurrensfaktor. Arbetsmarknaden har förändrats i flera avseenden. Sysselsättningen i 

industrin har minskat sedan 1970-talet och den offentliga sektorn har stagnerat, medan den 

privata tjänstesektorn vuxit snabbt under 80- och 90-talen. Tjänsteproduktionen ställer högre 

krav på flexibilitet och kundanpassning. Den standardiserade massproduktionen på varor har 

minskat och det produceras fler korta serier med ökad variation i produktutformning. Idag är 

det inte ovanligt med skräddarsydda lösningar till kunden. Företagen i Sverige har med den 

ökade globaliseringen blivit tvungna att nischa sig med högförädlade produkter och tjänster, 

då vårt löneläge är relativt högt globalt sett. Arbetsmarknaden kräver idag mer specialutbildad 

personal (SOU 1997: 58). För den enskilde individen betyder det att kravet på utbildning har 

ökat. Det innebär att det idag inte är lika lätt att få arbete med enbart grundskoleutbildning, då 

arbetsgivarna efterfrågar högskole- eller universitetsutbildning. Om eleverna på grundskolan 

inte tillgodogör sig kunskaper, blir detta ett problem för samhället, som inte får den 

kompetens som behövs på arbetsmarknaden. I först hand blir det den enskilde individen som 

blir drabbad, då man i dagens läge har svårt att få ett arbete utan utbildning. För att komma in 

på ett gymnasieprogram eller på högskola/universitet krävs bra betyg. Hur ser det då ut? Har 

alla samma förutsättningar?  

 

Skolan har också som uppgift att förmedla demokrati, detta för att man skall kunna verka i ett 

samhälle som är internationellt konkurrenskraftigt. Men också för att visa solidaritet med 

människor i andra länder. Det är viktigt att alla i skolan får del av redskapen, för att kunna 

göra sin röst hörd i samhället. En bildad person som kan utveckla sina tankar och ta ställning, 

blir allt viktigare och en förutsättning för deltagande i ett demokratiskt samhälle (Skolverket 

1994: 31 ff, 64f). Utbildning syftar alltså till att förbereda för vidare studier, medborgarskap 

och yrkesliv och är en bas av kunskaper för livslångt lärande och för att aktivt kunna delta i 

samhällslivet.  
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1.1 Bakgrund  
Enligt Utbildningsdepartementets skrift Könsskillnader i utbildningsresultatet – fakta, 

mönster, perspektiv (2004) visar det sig att i Sverige får pojkar sämre betyg än flickor i alla 

ämnen, utom idrott och hälsa. Detta är en trend till följd av att skolan blev målstyrd 1998. 

Under det relativa betygssystemet kunde man, våren 1988, se att flickor även då hade bättre 

betygssnitt än pojkarna, men pojkarna hade bättre betyg i idrott, matematik och teknik. En 

tendens som setts under åren, är att pojkars läsförmåga är lägre än flickors, vilket syns i 

betygsstatistiken och får konsekvenser för studieframgången. På landsbygden är skillnaderna 

mellan könen större än i mer urbana delar av landet.  

 

Läser alla vidare efter grundskolan? Ca 98 procent av båda könen gör detta och ca 90 procent 

får sitt förstahandsval tillgodosett. Pojkarnas behörighet är något lägre än flickornas. 2003 

gick 76 procent män och 82 procent kvinnor ut gymnasiet (nationellt program med start 1999), 

vilket inte förändrats märkbart sedan 1994. Hur många fortsätter studera vidare på högskola? 

Av de 73 411 avgångarna från gymnasiet 2001/02 gick 21 procent av kvinnorna och 15 

procent av männen till högre studier. Det är fler kvinnor som tar ut examen än män 

(Utbildningsdepartementet 2004: 12 ff ).     

 

I bakgrunden konstateras att flickorna lyckas bättre än pojkarna i skolan när det gäller 

kunskapsnivå, genomströmning och studiedeltagande.   

 

1.2 Problemområde 
Styrningen av skolan har förändrats under åren och i dag är skolan målstyrd. Ett av målen som 

det läggs stort fokus på, är rätten till lika utbildning (Skolverket Lpfö-98, Lpo-94, Lpf-94). 

Det ska finnas lika tillgång till god, stimulerande utbildning och undervisning anpassad till 

elevens förutsättningar och potential oberoende av kön, vilket är ett utbildningspolitiskt mål 

(Utbildningsdepartementet 2004: 3). Hur ser det då ut på våra skolor? Får alla lika utbildning 

oberoende av kön? Som jag skrev i bakgrunden lyckas pojkar sämre än flickor när det gäller 

kunskapsnivå, genomströmning och studiedeltagande.  

 

Ronneby kommun har lagt stort fokus vid betygskillnader mellan pojkar och flickor. Samma 

trend finns i övriga landet. Fokusering sker på skillnaden mellan högstadieskolorna. Därför 
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har Växjö universitet fått i uppdrag att utreda vad som kan ligga bakom detta fenomen. De 

olika skolornas resultat i Ronneby kommun från år 1998 fram till 2005 presenteras nedan: 

Tabell 1: Meritvärden för Ronneby kommuns högstadieskolor 1998-2005-Könsuppdelat  

*Hobys första kull av skolår 9 slutade vårterminen -99 

(Denna tabell har jag fått av Ronneby kommun)  

Skola Snäck Meritvärd
e 

  differens  

ÅR Antal elever totalt pojkar flickor flickor jfr 
pojkar 

1998 204 201,2 200,6 201,7 1,1 
1999 172 209,2 209,3 209,2 -0,1 
2000 174 202,2 186,8 217,4 30,6 
2001 170 197,8 191,5 204,5 13 
2002 172 201,3 192,2 211,8 19,6 
2003 173 194,6 187,7 200,5 12,8 
2004 180 194,5 190,9 198,4 7,5 
2005 177 190 182 200 18 

      
Skola Kallinge Meritvärd

e 
  differens  

ÅR Antal elever totalt pojkar flickor flickor jfr 
pojkar 

1998 110 185,5 179,1 191,5 12,4 
1999 134 184,8 168,8 203,9 35,1 
2000 121 195,5 192,4 198,9 6,5 
2001 111 185,6 168,4 206,2 37,8 
2002 137 178,2 160,2 198,2 38 
2003 136 181,2 169,7 192,7 23 
2004 120 185,6 175,2 198,7 23,5 
2005 148 174 161 191 30 

      
Skola Hoby* Meritvärd

e 
  differens  

ÅR Antal elever totalt pojkar flickor flickor jfr 
pojkar 

1999 47 196,4 195,9 196,7 0,8 
2000 49 194,8 154,3 222,8 68,5 
2001 42 195,2 183,6 208 24,4 
2002 46 201,0 177,4 224,6 47,2 
2003 53 185,1 171,1 201,5 30,4 
2004 34 198,8 187,7 214,6 26,9 
2005 49 194 189 200 11 
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Här kan vi se att differensen är olika på de tre högstadieskolorna. Kallingeskolan har 2005 en 

differens på 30, vilket är den största skillnaden mellan pojkar och flickors meritvärde1 i 

kommunen. Snäckebacksskolan har 2005 en differens på 18 och lägst differens 2005 har 

Hobyskolan med 11. Frågan blir då vad denna skillnad kan bero på?     

 

2.2.1 Betygsystemet  
Målstyrningen av skolan har inneburit att vi fått ett nytt betygsystem. Betygen är nu relaterade 

till angivna kunskapskvalitéer. Elevernas kunskaper ska bedömas i relation till specificerade 

kunskapskvalitéer i form av mål och kriterier. I kursplanens mål för ämnet eller kursen står 

vilka kunskaper eleven ska utveckla. Betygssystemet har graderingen Godkänd (G), Väl 

godkänd (VG) och Mycket väl godkänd (MVG). Bedömningarna innefattar inte bara de 

kunskaper eleverna tillägnar sig under lektionerna, utan även kunskaper som utvecklas i andra 

sammanhang. Betygsbedömningen ska vara de faktiska kunskaper eleverna har i 

ämnet/ämnesblocket fram till den aktuella terminen. Det sker utifrån mål som bestäms lokalt 

på skolan, utifrån de riktlinjer som finns. Skulle en elev inte uppnå G-nivån, lämnas ett 

skriftligt omdöme i grundskolan (skolverket, SOU 1992: 86: 31 ff).  

 

Tidigare har vi haft två andra betygssystem, bokstavssystemet med absoluta betyg och det 

relativa siffersystemet. Bokstavssystemet kom 1820 och hade fyra betygsgrader A, B, C och 

D. Betyget skulle tydliggöra elevens prestationer i ämnen, men också i flit och uppförande. 

Snart kom även mellansteg som exempel kan nämnas a och Ba, som tillkommit av lärarna 

själva. Bokstäverna kunde överföras till poäng för att kunna få fram ett medelvärde. 

Betygsystemen motsvarade ett bestämt mått av kunskaper och var därför ett absolut 

betygssystem. 1949 kom grupprelaterade betyg i folkskolan. Det nya relativa systemet hade 

anvisningar om fördelningen av betyg. Folkskolans betyg kunde på så sätt användas som 

mätinstrument för högre utbildningar.  När Lgr 62 kom, fick vi den femgradiga skalan (1-5). 

Det innebar att fördelningen av betyg skulle utgå från en normalfördelningskurva, där 3 

                                                
1 Meritvärdet är de sammanlagda värdet av de 16 bästa kursbetygen i slutbetyget . Maximalt värde 320, betyget - 

G ger 10, - VG ger 15, MVG – 20 .    
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ansågs som medel och 5 som högst/bäst. Detta system gällde fram till 1994 då vi fick det 

nuvarande systemet (SOU 1992:86: 15 ff).  

1.3 Syfte 
Mitt syfte med denna studie är att se om det är någon skillnad mellan högstadieskolorna i 

Ronneby kommun, när det gäller implementering av målstyrningen. Kan betygsskillnaderna 

mellan pojkar och flickor förklaras med hur implementeringen skett, samt lärarnas förståelse 

av uppdraget, deras motivation och resurser för målstyrningen?  

 

1.4 Frågeställningar 

Jag har valt att undersöka könsskillnaderna i Ronneby kommuns skolor, när det gäller 

betygsättningen, med hjälp av följande frågeställningar: 

 

- Hur har implementeringen av målstyrningen skett på de olika skolorna i Ronneby kommun? 

- Hur arbetar lärare med målen gentemot eleverna och föräldrarna i Ronneby kommun? 

- Finns genomdiskuterade betygsnivåer i kommunen och hur har man i så fall kommit fram 

till dem? 

- Vad ingår i lärarens bedömning? 

- Hur ser läraren på skillnaden i betygssnitt mellan könen? 

 

1.5 Avgränsningar 
Denna studie sker under veckorna 14-22 2006 och motsvarar 10 högskolepoäng. Studien 

avgränsas till att undersöka Ronneby kommuns högstadieskolor och förhoppningsvis fördjupa 

förståelsen av betygsskillnader mellan könen, utifrån implementering av målstyrningen för 

aktörer i skolan. Studien avgränsar sig i tid till 1998 – 2005 då det är den tid för vilket 

betygsstatistik finns att tillgå från Ronneby kommun. Jag ämnar inte undersöka etnicitet, 

genus och jämställdhet som fenomen, utan implementering av målstyrningen och betyg och 

dess påverkan för pojkar respektive flickors betyg.  

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt: Kapitel ett är en introduktion av min studie. 

Nästföljande kapitel handlar om metoden. Vidare kommer jag i kapitel tre gå igenom tidigare 
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forskning och redogöra för min teoretiska referensram. Där tar jag upp implementeringen av 

skolreformer och dess huvudsyfte, samt styrningen av skolan. I kapitel fyra beskriver jag min 

analysmodell och i kapitel fem redovisas och analyseras mina intervjusvar. I min slutsats 

redovisas vad som framkommit i arbetet och avslutningsvis finns en referenslista.   

 

2. Metod 
I kapitlet framgår val av tillvägagångssätt, källkritik och hur jag kommer att använda mig av 

mina källor.  

 

2.1 Tillvägagångssätt  
Jag har valt att göra en litteraturstudie kring skolans förändring när det gäller styrning, betyg 

och undervisningsmål. Parallellt med detta görs intervjuer med lärare på högstadieskolorna i 

Ronneby kommun. Avsnittet kommer att belysa och diskutera mitt tillvägagångssätt och olika 

tekniker och metoder, som jag använt mig av i min studie.      

 

För att kunna genomföra mitt examensarbete med inriktning samhällskunskap, erbjöds 

möjligheterna att vara med i ett projekt i Ronneby kommun. Det skulle behandla skillnaden 

mellan pojkar och flickors sämre betyg jämfört med pojkarnas. Involverade i projektet var jag, 

Samanthi Blom, Amalia Espinosa (studenter vid Växjö universitet) och Dan Porsfelt (sociolog, 

Växjö universitet). Vi var i Ronneby februari 2006 och träffade de kommunpolitiker som 

hade hand om skolfrågor. Efter detta möte började vi fundera på vad vi ville inrikta oss mot 

att skriva om. Vi var alla eniga om, att vi skulle skriva varsitt arbete, som skulle kunna täcka 

in mera. I april 2006 började jag att söka litteratur på olika bibliotek, för att sätta mig in i 

problematiken kring kön, betyg och skola. Under arbetets gång sökte jag på Internet efter 

relevanta fakta.  

 

Jag valde att göra en studie på tre högstadieskolor i Ronneby kommun, där jag intervjuade 

lärare. Sammanlagt blev det nio intervjuer, tre på vardera skola. Skolorna valdes inte ut, då 

studien omfattade alla högstadieskolor i kommunen. Detta för att jag skulle kunna göra en 

komparativ studie, där jämförelse görs mellan skolorna för att se på skillnader och likheter 

kring implementeringen av målstyrningen och dess konsekvenser för betygsskillnaderna 

mellan könen.  
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Jag var intresserad av att intervjua lärare i tre olika ämnen, svenska, idrott och 

samhällskunskap. Svenska valdes för att pojkarna har mycket sämre betyg än flickorna i 

ämnet, men också sämre läsfärdigheter. Idrott, för att det är det enda ämne där pojkarna får 

bättre betyg. Slutligen samhällskunskap då jag själv läser till samhällskunskapslärare.   

 

Jag kontaktade rektorerna på respektive skola per telefon och presenterade mig och min 

uppsats. Intervjuerna blev inte slumpmässiga i bemärkelse lottning, utan snarare beroende på 

den lärare som kunde ställa upp på den aktuella veckan. Könsfördelningen blev fem män och 

fyra kvinnor. Samtliga idrottslärare var män och samtliga svensklärare var kvinnor. 

Gemensamt är att de alla arbetat som lärare i över sex år, förutom en som arbetat i 1,5 år. Tre 

av de intervjuade hade behörighet för att undervisa på gymnasiet och alla är 

samhällskunskapslärare/SO. 

 

Intervjuerna blev kvalitativa, då frågorna inom det området jag ville belysa var färdigställda i 

en intervjuguide (Esaiasson 2003: 269f), se bilaga 1. Området delades in i tre huvudtema 

lärarnas förståelse, motivation och resurser för målstyrningen. Intervjuerna genomfördes 

under v. 20, 2006. Jag hade samtal med två rektorer, som presenterade skolorna för mig. 

Informationen har jag använt som bakgrundsmaterial om skolorna. Den tredje rektorn hade 

inte tid att träffa mig den dagen jag var där. Bakgrundsmaterial om denna skola hämtar jag 

från deras hemsida. Jag spelade in alla intervjuer på band, för att kunna återgå till vad de 

intervjuade sagt och för att kunna se hur intervjuaren genom sina frågor påverkade 

hans/hennes svar. Nackdelen med att banda en intervju är, att personen som intervjuas kan bli 

hämmad. Positivt är att ordval och tonfall kommer med. När intervjuerna var klara, skrev jag 

ut dem och sammanställde dem i en matris (Trost 1993:28). De intervjuade fick möjlighet att 

godkänna den utskrivna intervjun. En av de intervjuade gjorde detta. På grund av att studien 

kommer att läsas av flera personer inom kommunen, är intervjupersonerna anonyma, då 

ämnet kan vara känsligt för den enskilde individen. Det gör reliabiliteten lägre, då man inte 

kan återgå till utgångskällan (Esaiasson m fl. 2003: 61 ff). Arbetet är inte generaliserbart, utan 

får snarare ses som en studie med ambitionen att fördjupa förståelsen av hur målen speglar 

verksamheten. I metoden har jag kommit fram till att kvalitativa intervjuer lämpar sig bäst för 

att belysa problemet och besvara mina frågeställningar.  
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2.2 Källor och källkritik 
Källkritik är viktigt för en forskare. Äkthet, oberoende, tendens och samtidighet är några av 

de kriterier man tittar på. Det skiljer också på sekundär- och primärdata. Primärdata är 

förstahandskällor och anses därför mer trovärdiga. Sekundärdata är däremot data som 

behandlats tidigare, s.k. andrahandskällor (Esaiasson m fl. 2003: 303f, 308 f). Det blir då 

viktigt i studien, att vid insamlingen av material studera dess tillförlitlighet och användbarhet. 

I denna studie kommer jag att använda både primär- och sekundärdata, två av de centralaste 

presenteras nedan.  

 

Matson Björnssons rapport Kön och skolframgång tolkningar och perspektiv, är sekundärdata. 

Han återger och gör en sammanställning av olika forskares material. Denna rapport används i 

min studie som referensmaterial till min teoretiska genomgång. 

 

Utbildningsdepartementet skriftserie rapport 7 Könsskillnader i utbildningsresultat Fakta, 

mönster och perspektiv (2004) är en sammanställd skrift utifrån statistik. Detta material är 

utgångspunkten i min studie.  

 

De främsta primärkällorna i denna studie är mina intervjuer.   

 

3. Teoretisk referensram  
I detta kapitel kommer jag först att gå in på tidigare forskning utifrån tre olika 

förklaringsgrunder. Det skulle kunna förklara problematiken om skillnaderna i betyg mellan 

pojkar och flickor. De är: klass och kön samt klassrummet och maskulinitet.  

Därefter kommer jag att behandla implementeringsproblematiken,  

förklaringar av implementeringsproblematiken utifrån tillämparen och sist styrningen av 

skolan. Avslutningsvis presenteras min analysmodell. Svårigheten i projektet ligger i att hitta 

enkla kausala förklaringar som gör att vi förstår vad skillnaderna i betyg beror på. Jag är 

medveten om att såväl strukturförklaringar som t ex förekomsten av kulturella särdrag i olika 

samhällsklasser och skolkulturer kan tänkas påverka utfallet, liksom mer aktörsinriktade 

förklaringar såsom lärarnas egenskaper. 
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3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Klass och kön  
PISA2 2000 har gjort undersökningar om social bakgrund har någon betydelse och om det 

skiljer sig mellan könen. Det visade sig att med högre klasstillhörighet blev resultaten bättre, 

vilket var genomgående för båda könen. Undersökningar av PISA har även gjorts 2003, då 

man funnit att trenden att pojkar får sämre betyg än flickorna hållit i sig. Pojkars lägre betyg i 

förhållandet till flickors kan ses i flertalet OECD länder, anglosaxiska länder och i USA 

(Rapport nr 7 utbildningsdepartementet 2004: 7 ff, Björnsson 2005: 11 f, 15 f , 48).  

 
Sociologen Paul Willis studie ”Fostran till lönearbete” (1977), visar att pojkar har en 

inställning till skolan, där det inte är manligt att studera och en ”anti plugg kultur” råder. 

Detta fenomen binder han samman med olika samhällsklasser, där arbetarklassen står för den 

starkaste ”anti plugg kulturen”. Det viktigaste för pojkarna är inte skolan och dess system utan 

pengar och arbetets kultur. Detta skulle kunna vara en orsak till betygsskillnader mellan 

könen. Slutsatsen blir värdefull för mitt arbete såtillvida att andra faktorer än kön isolerat kan 

förklara betygsskillnader. Frågan blir hur dessa faktorer samvarierar. Hur kan lärarna 

kompensera för dessa olikheter och är de medvetna om dem? 

 

3.1.2 Klassrummet 
En annan anledning skulle kunna vara att flickorna gynnades när skolan blev målstyrd vilket 

Mats Björnsson från utbildningsdepartementet skriver om i sin rapport Kön och skolframgång, 

tolkningar och perspektiv (2005). Det pedagogiska arbetet har förändrats och blivit mer 

individualiserat, där individen själv tar ansvar för sin insats och utveckling, (vilket liknar 

hemmets uppgifter). Detta kräver motivation hos eleverna.  

 

Pedagogen Elisabet Öhrn skriver i Könsmönster i förändring? – en kunskapsöversikt om unga 

i skolan, att matematik och naturvetenskapliga ämnen har hög status både bland flickor och 

pojkar. På senare år har flickorna kommit i kapp pojkarna, som tidigare låg bättre till 

resultatmässigt, i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Men detta har inte lett till att fler 

kvinnor söker sig till yrken som förknippas med matematik och naturvetenskap. I svenska är 

pojkarna sämre än flickor, vilket kan upplevas motsägelsefullt, då den litteratur som oftast 
                                                
2 PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som syftar till att undersöka i 
vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever, som snart kommer att ha 
avslutat den obligatoriska skolan, är rustade att möta framtiden. 
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används i undervisningen av tradition har manliga författare och skildrar mäns erfarenheter. 

Det har på senare tid påvisats att en viss förändring har skett i klassrummet. Flickor som 

tidigare var tysta och blyga, tar mer plats genom att vara mer utåtriktade och aktiva. De 

flickor som idag tar för sig verkar, enligt Öhrn, komma från mellanskiktet i samhället. De har 

goda kamratgrupper och en bra social förmåga. Flickorna är säkra i klassrumsoffentligheten, 

de skämtar, pratar och kritiserar. Arbetarklassflickorna däremot konfronterar pojkarna och 

skolauktoriteten genom protester. Vidare skriver hon, att mycket liten forskning av detta slag 

bedrivits i Sverige. Det gör att man inte kan dra några direkta slutsatser när det gäller kön, 

betyg och bakgrund. Vi kan bara se av de få studier som gjorts, att det finns olika samband 

mellan kön, betyg och social bakgrund. Faran med att fokusera på en förklaring ligger alltid i 

att denna kan övervärderas. 

 

3.1.3 Maskulinitet   
Den danske före detta läraren Bertil Nordahl skriver i sin debattbok Hankön i Skolan (1994), 

om den kvinnovärld pojkarna möts av i skolan. De kvinnliga lärarnas perfektionism och 

planerande skiljer han från mannens lärarroll, som mer speglas av spontanitet. Vidare skriver 

han om avsaknaden av manliga förebilder, inte bara i skolan, utan även i samhället. Han 

menar att idag finns det inget givet mansideal som stämmer in i vår tid. Nordahl ställer sig 

frågande till det nuvarande skolsystemet, som inte passar pojkarna, men även till samhällets 

inställningar till manligt. Han ställer frågor som: När blir en pojke man i dagens samhälle?   

 

Flickornas identitet verkar ha förändrats till en modern könsroll medan pojkarna verkar vara 

kvar i en mer traditionell och odynamisk könsidentitet. Tävling, konkurrens och sport är 

starka normer för pojkarna. Det skulle kunna förklara varför pojkarna har högre betyg i idrott 

och hälsa än flickorna. Samhället och skolan har lagt fokus på de nya kvinnoidealen, som 

innebär en brytning av det traditionella kvinnoidealet, medan man inte fått någon nytt 

mansideal (Björnsson 2005: 31 ff).     

3.1.4 Implementeringsproblematiken 
Implementeringsproblemet innebär att de beslut som de folkvalda politikerna fattat inte 

genomförs så som beslutsfattarna avsett.  Meningen med implementeringen är att 

beslutsfattarnas avsikter ska styra genomförandet av beslut. Det går att skilja på två aspekter 

av styrningen, dess rationalitet och dess reliabilitet. Rationaliteten handlar om tillämparens 
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handling får de effekter som beslutsfattaren avsett. Reliabiliteten syftar på i vilken 

utsträckning tillämparen handlar, enlighet med beslutsfattaren (Sannerstedt 2001: 19 ff). När 

man talar om implementering och relationen mellan beslutsfattare och tillämpare, kan man 

ofta se tre olika perspektiv, det traditionella, ”street-level bureaucracy” och 

nätverksperspektivet, vilka jag nedan kommer att beskriva. 

 

Det traditionella perspektivet innebär att beslutsfattarna styr och verkställarna förväntas följa 

styrningen. Om detta inte fungerar vidtas åtgärder som återstyrning. Tillämparen förväntas 

anpassa sitt handlande till beslutsfattarens syften. Systemet bör ha hög reliabilitet. 

Förvaltningen ses som ett instrument för beslutsfattarna (Sannerstedt 2001: 21). Begreppet 

Street-level bureaucrats, eller på svenska närbyråkrater, är lanserad av Michael Lipsky (1980). 

Det ingår i en teori och innebär att de professionella som arbetar ute i förvaltningen 

verkställer besluten. Detta innebär att närbyråkraten har stor handlingsfrihet och 

handlingsförmåga, vilket leder till att det är närbyråkraterna som utformar politiken i området 

och inte politikerna. Det är alltså inte de lagstiftande som utformar politiken, utan de 

professionella tjänstemännen när de möter medborgarna. Närbyråkraten, exempelvis läraren, 

arbetar med individer/elever vilket kräver att undervisningen/målen anpassas efter de elever 

man arbetar med. Lärarnas arbete förväntas styras av professionella normer. Närbyråkrater har 

oftast ett överskott av arbetsuppgifter, vilket tvingar dem att skapa rutiner i sitt arbete och 

göra prioriteringar. Dessa förhållanden gör verksamheter, såsom skolan, svåra att styra och 

kontrollera, då politikerna oftast saknar den professionella kompetensen. I skolan har det skett 

en decentralisering av makten när det blev en målstyrd skola. Detta innebär att skolledningen 

och lärarna utformar den offentliga politiken när det gäller innehållet i verksamheten. De 

politiska beslutsfattarna, genom indirekt styrning, kan påverka förutsättningarna för 

verksamheten, genom resurser i form av lokaler, tjänster, utrustning och pengar. Men även 

genom att ”forma” förordningar, som exempelvis skolplanerna som ska genomföras i 

verksamheten. Detta innebär att för politikens utformning tas de viktiga besluten på 

organisationens lägsta nivå (Sannerstedt 2001: 21 ff jfr. Alexandersson 1999:15).  

 

Det tredje perspektivet jag kommer att ta upp är nätverksperspektivet, vilket innebär att flera 

aktörer i samspel gör att ett beslut implementeras. De deltagande aktörerna i 

implementeringsprocessen kan vara involverade på grund av sin position i en formell 

organisation eller motiverade utifrån sina egna intressen. Detta innebär att aktörernas 
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delaktighet i implementeringsprocessen ska tillfredställa deras lika och olika intressen. Detta 

kan leda till olika konflikter, som måste lösas för att beslut ska kunna genomföras. Problem 

kan här vara fördelningen av auktoritet och ansvar, vilket regleras genom förhandlingar 

mellan aktörerna. Nätverket är elastiskt och i ständig förändring. Nätverken kan ses som 

svårstyrda eftersom det finns många olika intressen och konflikter. De löses genom 

förhandlingar. Detta skulle kunna ses som en effektiv implementering av politiska beslut som 

angår många aktörer med skiftande intressen (Sannerstedt 2001: 23 f).    

 

3.1.5 Att förklara implementeringsproblematiken utifrån tillämparen 
Anders Sannerstedt skriver i Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken om 

tre nödvändiga punkter för att förklara bristande styrningsförmåga. Nämligen följande:  

 
”- Tillämparen skall förstå beslutet. 

 – Tillämparen skall kunna genomföra beslutet.  

 - Tillämparen skall vilja genomföra beslutet.”  

(Sannerstedt 1993: 29)  

 

Förstå beslutet innebär att den direkta styrningen skall vara entydig. Kunna genomföra 

beslutet innebär att tillämparen förfogar över tillräckliga resurser. Gör tillämparen detta och 

förstår beslutet, så kommer det att genomföras som avsetts. Då är den tredje punkten, viljan 

att genomföra beslutet, uppfylld. Det är viktigt att tillämparen gör så gott han/hon kan med de 

resurser som disponerats. Implementering av nya reformer tar tid i ett system. Mellan fem till 

tio år brukar benämnas som realistiskt (Sannerstedt 2001: 29, 36, 41 jmf. Lundquist 2001: 135 

f).        

 

3.1.6 Styrning av skolan  
New public management, eller på svenska marknadsstyrning är idéer om effektivisering av 

statlig kontroll av verksamheter som efterliknar marknadens drivkrafter. Det innebär att 

offentliga verksamheter, såsom skolan blir mer effektiv om den utsätts för samma konkurrens 

som på den privata marknaden. Följande blir att chefen/rektorn inte längre är en medarbetare 

utan en ledare (Bergström 2001: 184 f). Detta skedde i skolan under 1980-talet och 90-talet 

vilket inneburit en decentralisering av makten, då skolan gått från en regelstyrning till en 

målstyrning. Styrningen sker genom övergripande ramar eller mål i läroplanen, skollag och 
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förordningar. Målstyrningen förväntas sammanfalla med den representativa demokratisynens 

spelregler och samhällsmedborgarna skall själva kunna påverka och forma sin tillvaro. Det 

blir här viktigt att viljan till förändring kommer från individen själv, vilket kan ge utrymme 

för en effektiv fördelning av resurser. Individens handlingsfrihet kan ses som positivt för den 

professionelle lärarens arbetstillfredsställelse, yrkesstolthet, självrespekt och kreativitet. 

Nackdelen med detta styrsystem kan vara att möjligheten till kontroll minskar och att det blir 

lättare att styra organisationen än verksamheten (Alexandersson 1999: 10 ff jmf. Sannerstedt 

2001: 46 f, Bergström 2001: 186 f ).     

 

I styrdokumenten framkommer ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och skola. Staten 

har satt upp nationella mål och riktlinjer för att kunna garantera likvärdigheten i skolan. Staten 

bestämmer utbildningens inriktning, vilka ämnen som ska finnas, mål och riktlinjer samt vad 

eleverna minst ska kunna. Kommunernas ansvar är att se till att verksamheten genomförs 

enligt de beslut som riksdag och regering fattar. De fördelar också resurserna. Skolan väljer 

själv innehåll och arbetssätt för att nå de mål staten satt upp. Det är rektorerna på skolan som 

har det övergripande ansvaret för skolans resultat. Tolkningen av målen och konkretisering av 

dem, görs sedan av lärare och elever. Det innebär att eleverna måste ha kännedom om dem.  

Stat, kommun och skola gör sedan utvärderingar kontinuerligt för att se om målen uppnås 

(Skolverket jmf Alexandersson 1999: 12 ff). Fokuset har under 90-talet legat på 

organisationen och dess uppbyggnad, vilket lett till att frågor om mål och innehåll kommit i 

skymundan.     

 

Eftersom skolan själv bestämmer över innehållet i verksamheten blir det nödvändigt att målen 

som styr skolan är vida. Men detta gör dem även luddiga och svårtolkade. Fördelen med dessa 

vida mål är, att de kan gälla över en längre tidsperiod och även över regeringsskifte. Målen i 

skolan kan upplevas som motstridiga, då skolan både ska förmedla kunskap och social fostran, 

vilket i klassrummet ofta innebär att läraren får prioritera mellan dessa mål (Sannerstedt 2001: 

30 f). Lärarutbildningen i Växjö lägger stort fokus vid det dubbla läraruppdraget (se 

kursplanen för GAP 235 2006-01-11). Det förutsätter att den blivande professionella läraren 

skall integrera de två olika uppdragen, kunskap och fostran, till ett, som är statens ambition. 

Målstyrningen kräver olika slag av resurser i form av professionella lärare, bra lokaler, 

utrustning och pengar (Sannerstedt 2001: 35). Styrningen kan ändå i ett 
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implementeringsskede blir tydlig genom successiva tolkningar i kompletterande styrdokument 

på lägre nivåer i styrningskedjan.  

 

Pedagogen Mikael Alexandersson menar i sin text Reflekterade praktik som styrform att man 

ser en indirekt styrning av skolan, som har inneburit självförvaltning, införandet av  

prestationslön och eget kunskapssökande. När stat och kommun fråntar sig och delegerar 

ansvaret, blir det än viktigare med strängare kontroller på lokal skolnivå. Detta har skett i 

skolorna genom ökat krav på resultat- och kvalitetskontroller. Vidare menar Alexandersson 

att det är viktigt att ansvarsfrågan alltid måste tydliggöras, oavsett om det gäller lärare, elever, 

rektorer, kommuner eller stat. Som ett komplement till målstyrningen ser Alexandersson 

reflekterad praktik, där läraren stannar upp och reflekterar över sina lektioner/sitt handlande 

och utifrån reflektionerna förändrar och utvecklar sig.  

 

I detta kapitel framgår det att klass/kön, arbetet i klassrummet och mansidealet kan ha 

påverkan på betygsskillnader mellan pojkar och flickor. Vidare har 

implementerigsproblematiken presenterats, dels allmänt och sedan utifrån tillämparen som 

måste förstå besluten, kunna genomföra besluten och vilja göra detta. Sist har kapitlet 

behandlat styrningen av skolan, där det framgår att skolan har gått från en regelstyrning till en 

målstyrning, vilket i sin tur har lett till ett nytt betygsystem. Med hjälp av 

forsningsgenomgången har jag konstruerat en analysmodell som jag presenterar på nästa sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Könsskillnader i betyg, Ronneby kommun –Ett implementeringsproblem?  Liselott Bragd  17 
Examensarbete i samhällskunskap med didaktisk inriktning  
  

 

3.2 Analysmodell  
 

 
Input    Händelseförlopp  Output 
 
      Egen modell 

 

När eleverna går ut nian kan man se att betygen mellan flickor och pojkar är olika. Pojkarna 

får sämre betyg, vilket tidigare konstaterats i uppsatsen. Det finns olika faktorer som kan ha 

påverkat detta, såsom kön, etnicitet (tas inte upp i arbetet, men kan påverka betygsskillnader 

mellan könen), klasstillhörighet/socialgrupp, skolans organisation, läraren/aktören i 

klassrummet och dennes förståelse av målstyrning och betygssystemet. Jag har ovan 

konstruerat en modell som skall tydliggöra mitt resonemang kring problematiken. 

Läraren/aktören skall förstå sitt uppdrag utifrån styrdokumenten och skall sedan ha kunskaper 

och resurser för att kunna genomföra dessa i klassrummet. I denna förståelse ingår kunskaper 

om elevernas förutsättningar beroende på deras bakgrund. Lärarens förmåga att kompensera 

för denna i sin undervisning blir avgörande för att kunna nå upp till målsättningarna. En 

annan avgörande faktor är, att läraren måste vilja göra denna förändring. Jag kommer att 

använda modellen i min analys av hur lärarna förstår sitt uppdrag i klassrummet, utifrån 

målstyrningen, och relatera detta till litteraturen/forskning samt belysa påverkan på könen.  
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4. Undersökningen  
I detta kapitel kommer (i del 1) en kort presentation av Ronneby kommun följt av presentation 

av de tre högstadieskolorna i kommunen. Därefter (i del 2) följer mina intervjusvar som är 

indelade i kategorierna förståelse av uppdraget, motivation och resurser. Efter detta 

presenteras vad de intervjuade lärarna tror att könsskillnaderna i betyg beror på. Detta 

kategoriseras på individnivå, skillnader från år till år på samma skola, skillnaderna mellan de 

olika skolorna och förslag från lärarna på lösningar.    

 

4. 1 Bakgrund: Ronneby kommun  
Ronneby kommun ligger i Blekinge. I norr finns skogsbygd och i söder ligger kustområdet. 

Invånarantalet är strax under 30 000 invånare. Befolkningen har tillgång till 16 olika skolor, 

beroende på var i Ronneby kommun man bor. Det finns tre högstadieskolor, 

Snäckebacksskolan, Kallingeskolan och Hobyskolan. Kommunen lägger mindre pengar på 

utbildning, ca 1500 kr/invånare, jämfört med riket. I flera av de mindre samhällena finns 

modernt utrustade bibliotek. I centrala Ronneby ligger ett kulturcenter, som är 

utställningsmiljö, musikskola, pedagogiskt centrum med mera. Kommunen är känd för sin 

teknikby, ”Soft center”.  Både dataföretagen på Soft center och Blekinge tekniska högskola är 

inriktade på tillämpad IT och mjukvaruutveckling. De flesta kvinnor arbetar inom vård, 

omsorg samt utbildning medan männen arbetar inom tillverkningsindustrin och offentlig 

förvaltning. Medelinkomsten är lägre än i riket år 2004. Fler kvinnor går ut förgymnasiala 

utbildningar jämfört med riket och när det gäller gymnasieutbildningarna, ligger både män 

och kvinnor strax över rikssnittet. Den stora skillnaden finns i de eftergymnasiala studierna, 

där både män och kvinnor ligger under rikssnittet, med en övervikt för kvinnorna. Siffrorna 

speglar utbildningsnivån för åldersgruppen 20-64 år (www.ronneby.se).  

 

4.1.1 Högstadieskolorna i Ronneby kommun  
Snäckebacksskolan ligger i centrala delen av Ronneby och får elever från sex olika skolor.  

Fredriksbergsskolan, G-klav, Saxemaraskolan, Espedalsskolan, Skogsgårdsskolan och 

Johannishusskolan. G-klav är en friskola med musikinriktning. Där finns elever med stora 

problem men även välmotiverade elever med stort stöd hemifrån. Skolornas 

upptagningsområden speglar faktorer som etnicitet och klassbakgrund. Fredriksbergsskolan 

ligger i ett område med större villor. Saxemaraskolan ligger nära havet. Espedalsskolan och 
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Skogsgårdsskolan finns i ett invandrartätt område som består till största delen av höghus. 

Johannishusskolan ligger i ett villaområde men där går även barn från landsbygden, berättar 

rektorn för skolan. När eleverna kommer till Snäckebacksskolan blandas de och blir helt nya 

klasser. Skolan består av 573 elever och 65 anställda varav 54 lärare (42 heltidstjänster). 

Medelåldern på lärarna är ca 55 år. Nio stycken av tjänsterna är specialpedagoger. Rektorn 

har arbetat på skolan i 15 år. Skolan har ingen profil men visionen på Snäckebacksskolan är: 

  
” Alla elever på Snäckebacksskolan skall utvecklas på ett positivt sätt och känna att lärandet 

är meningsfullt och viktigt. Andan på skolan skall genomsyras av kärlek, stöd och gränser.”  

(Snäckebacksskolans arbetsplan) 

 

Snäckebacksskolan har den minsta differensen mellan könen (se s.4). Vad beror detta på? 

Rektorn tror att faktorer som inverkar är att de har många män i verksamheten (t ex. 

fritidpedagog och rektor) men även att det finns nio specialpedagoger. De lyckas t.ex. att 

tränga bakom svårigheterna i svenska och finna bra lösningar.  

 
”- Ge rätt medicin” då har inte killarna samma behov att hävda sig.” (rektorn för 

Snäckebacksskolan)  

 

Kallingeskolan har 750 elever totalt varav 445 elever går på högstadiet. De har ca 34 

heltidstjänster varav en är specialpedagog och fyra speciallärare, räknat i tjänster. 

Medelåldern på lärarna är ca 43 år. Rektorn har arbetat på skolan sedan 1999. Skolan har 

ingen gemensam profil, däremot finns det två profilklasser, en idrottsklass och en musikklass i 

varje årskurs. Klassernas storlek varierar från 16 till 28 elever.  

 

Rektorn berättar om ryktet som cirkulerar bland elever och föräldrar. Det skulle vara svårare 

att få betyg på Kallinge, då lärarna uppfattas som strängare i sin betygsbedömning. Det är 

bara rykten och det finns inga belägg för detta. Rektorn tycker därför att det är bra med 

Dialogen, ett nätverk som fungerar som ett bollplank. Eleverna kommer från Backarydsskolan, 

Eringsbodaskolan, Hallabroskolan, Kallingeskolan, Kuggebodaskolan, Listerbodaskolan och 

Slättegårdskolan.  

 

Rektorn tror att det som har betydelse för skolornas olika resultat när det gäller differensen 

mellan könen, kan vara att barnen/eleverna har föräldrar som anser att skolan inte är så viktig. 
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Man klarar sig ändå genom hårt arbete. Tittar vi sedan till pojkarnas intressen är det mycket 

mopeder, traktorer, fiske och skog som gäller. De verkar vara nöjda och trivas med sin tillvaro, 

medan flickorna är mer målinriktade och vill därifrån. Det finns många gamla värderingar 

som lever kvar i samhället. En som den kvinnliga rektorn stött på mycket är: ”- Klarar du som 

kvinna verkligen av rektorsarbetet.” 

 
Hobyskolan är en tvåparallellig skola F-9, där särskolan är integrerad. Det gick totalt 557 

elever på skolan läsåret 2003/2004, 141 elever i förskola 1-5 år, 32 elever i förskoleklass, 244 

elever i år 1-6 och 129 elever i år 7-9. Skolan har 85 heltidstjänster och 120 anställda. Rektorn 

har varit där i fyra år. Det finns en specialpedagog som arbetar på skolan varav 30 % på 

högstadiet. Det finns fyra speciallärare på hela skolan.  

 

Nedan följer två citat från skolans hemsida:  
 

”Även om undervisningen är det viktigaste på skolan så arbetar vi mycket med de sociala 

aspekterna av vår gemenskap då detta är en mycket viktig förutsättning för ett gott resultat.” 

 

”En annan viktig förutsättning är skolans engagemang i samhället. 

Vi kallar oss med stolthet "skolan mitt i byn".”  

(www.utb.ronneby.se/hobyskolan)  

 

4.2 STYRNINGENS VÄG 

4.2.1 Förståelse av uppdraget 
En av de intervjuade på Snäckebackesskolan fick kännedom om den rådande målstyrningen 

och betygsystemet under sin utbildning. Två fick kännedom om uppdraget via studiedagar.   
 

”- Genom en aktiv rektor som höll oss informerade och gav oss många tillfällen på 

studiedagar att läsa in oss och diskutera. Många föreläsare kom och pratade med oss men 

framförallt att vår rektor var mycket pedagogiskt intresserad och höll sig ajour.” (Lärare 

från Snäckebacksskolan)   

 

”- ..är det en skolnyhet får man det i regel från skolledningen på informationsträffar.” 

(Lärare från Snäckebacksskolan) 
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Med målstyrningen har kunskapssynen förändrats. Det gamla betygsystemet var orättvist, och 

rangordnade eleverna. Därför blev det målrelaterade betyg. 

 
”- Tidigare resultat ersattes med mål. Då blev det hela sträckan som man mäter så att säga. 

Så det tycker jag är den stora skillnaden, tidigare mätte man slutprodukten mera.” (Lärare 

från Snäckebacksskolan) 

 

Dialogen och studiedagar tas upp som den utbildning lärarna fått när det gäller arbetet med 

mål. Det är bara synd att Dialogen startar 12 år för sent, menar en lärare. En av 

intervjupersonerna nämner att man arbetat mer med målen på den förra skolan där rektorn var 

mer pedagogiskt intresserad. När intervjupersonen kom till sin nuvarande skola hade många 

stått helt frågande när det gällde diskussion om mål. De hade inte ens öppnat de nya 

läroplanerna. En lärares upplevelse är:   

 
”- Jag kommer emellanåt på att nu är det detta som är viktigt. Nu ska vi jobba med detta. 

Det kommer också från skolledningen, och det är något som jag vänder mig mot. Man 

hinner sällan arbeta färdigt med någonting. Det är mycket som ska göras förutom 

undervisningen, så är det mycket inre arbete i skolan. Man startar väldigt många 

arbetsmoment, men sedan glider dom ut, för då kommer det något nytt som är viktigt just 

då. Det är så jag upplever skolan många gånger, det är mycket som egentligen är på gång, 

men det blir mindre och mindre tid till det för det kommer något nytt. Liksom det glider ut i 

periferin och det känns inte bra tycker jag. För man blir inte färdig med någonting riktigt…. 

Det är en process, men från att ha introducerat någonting och att det var väldigt viktigt och 

angeläget, så känns det inte så viktigt efter en tid. Det ändras vad man ska fokusera på.” 

(Lärare från Snäckebacksskolan) 

 

En av de intervjuade påpekar att man ofta i skolans värld, glömmer bort den kompetens som 

finns inom skolans väggar. Det är därför viktigt med bra diskussioner på skolan och med 

andra lärare. När det gäller förhållande mellan betyg och mål, finns det tolkningsproblem, 

anser de intervjuade. En av lärarna har vid ett flertal tillfällen kontaktat Skolverket. En annan 

av de intervjuade lärarna menar, att målen är bra, men de är för många och för högt satta. 

 

Det relativa systemet beror på hur andra lyckas och eleverna rangordnas och att detta kunde 

slå olika i klasserna. I dag ska mål uppnås, som eleven känner till från början. En av de äldre 

lärarna som undervisat i det relativa systemet påpekar:  
 



Könsskillnader i betyg, Ronneby kommun –Ett implementeringsproblem?  Liselott Bragd  22 
Examensarbete i samhällskunskap med didaktisk inriktning  
  

 

” - I det relativa systemet är man beroende av hur det lyckas för andra elever. Och så som 

det var förr, då kunde en 3:a i en klass, motsvara ett annat betyg i en annan klass även om 

jag vet att det inte skulle vara så. För man skulle inte bara jämföra i klassen men det var 

ofta så det uppfattades. Man fick inte sätta så och så många av de olika betygen, dom var 

redan upptagna. Så har jag aldrig jobbat. Jag har haft diskussioner med tidigare rektorer om 

det där. Och när vi kom till diskussion att jag inte kunde sätta något annat betyg så fick jag 

ta hela ansvaret för det.” (Lärare från Snäckebacksskolan)    

 

De intervjuade på Kallingeskolan fick informationen under studiedagar, och en av dem fick 

det under sin utbildning. Skolan har blivit målstyrd för att eleverna ska få tydligare mål att 

arbeta mot. Kallingeskolans lärare tar upp Dialogen och studiedagar som den centrala 

utbildningen, när det gäller arbetet med mål i skolan. De intervjuade tycker att målen och 

betygen hänger ihop. Man måste sätta betyg och har inte målen uppnåtts kan man inte få 

betyg. Kunskapen är det viktiga, inte betygen, anser en av de intervjuade på skolan. En 

uttrycker sig så här:  

 
”- Vi försöker sätta dom riktlinjer som vi tycker passar in. Dom målen försöker vi tolka på 

det sättet vi tycker är bäst och som vi vill jobba efter, därefter sätter vi betyg. Så vi försöker 

göra det så enkelt som möjligt för oss. Strukturera upp det och även då för att det ska bli 

rättvist mellan olika lärare.” (Lärare från Kallingeskolan) 

 

På sätt och vis tycker de att det gamla betygsystemet var bättre. Då fick eleverna ett betyg 

istället för ett IG, Icke godkänd vilket de tycker är hårt mot eleverna. En av de intervjuade 

anser att de idag känner sig tvingade att sätta ett G, för att inte slå ut någon. En av de äldre 

lärarna tar upp, att i det gamla relativa systemet kunde man få påbackning av rektorn.  

  

På Hobyskolan gick en idrottslärare en kurs i lärarförbundets regi. Medan de andra två fått 

information under sin utbildning.  
 

”.- .man får i stort sett informera sig själv det är inget som kommer till en.” (Lärare från 

Hobyskolan) 

 

Målstyrningen ger mer utrymme för elev och lärare. Hela processen blir viktig, då det gamla 

systemet upplevdes som mer orättvist. På Hobyskolan har man fått utbildning genom 

Dialogen och på studiedagar, när det gäller arbetet med mål. Det förra systemet kunde ses 

som orättvist, då det inte fanns fasta mål. Färre prov förekommer i det nuvarande systemet. I 
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svenskämnet har man sett att läroböckerna förenklats något, för att flera ska bli godkända. I 

Hobyskolan upplever man att målen är allmänt formulerade och fria för tolkningar. En av 

lärarna menar, att det är svårt att individualisera i en grupp på omkring 25 elever, då alla skall 

uppnå målen. Lärare påpekar att betyg kan  vara en morot.  

 

Det gamla regelsystemet var orättvist för eleverna då läraren utgick från en 

normalfördelningskurva. I detta instämmer alla de intervjuade.  De unga lärarna kan endast 

jämföra betygen från sin egen skoltid. De hävdar att då kunde betyg vara ”slut”. De äldre 

lärarna visste hur normalfördelningskurvan fungerade och menar att kurvan var för landet och 

inte den enskilda klassen. Därför tog betyg inte slut. Strävan var att ha ett snitt, vilket inte 

alltid var så lyckat. Om man avvek mycket från normalfördelningskurvan fick man motivera 

detta i en betygskonferens. Det relativa systemet var godtyckligt och kunde förändras väldigt 

fort. Idag ska eleverna uppfylla vissa kriterier och dessa bedöms. Eleverna vet i förväg vad de 

ska kunna för att få de olika betygen. Den bild som beskrivs ovan, ger samtliga intervjuade. 

Nedan kommer några specifika kommentarer från varje skola.  

 
”- Nationella prov hänger kvar från det gamla systemet. De dimper ner en gång om året och 

stressar eleverna” (Lärare från Snäckebacksskolan)  
 

”- ..nu finns det färdigt vad de ska kunna.” (Lärare från Kallingeskolan)  

 

”- Skillnaden för mig är helt klart ett intressantare jobb med målstyrningen. Ger större 

valfrihet för elever och lärare.” (Lärare från Hobyskolan)  

 

Den dagliga undervisningen har inte förändrats, när skolan blev målstyrd, anser samtliga 

idrottslärarna på de tre skolorna. Deras ämne är en kunskap för livet och detta har inte 

förändrats. Undervisningen har alltså inte synligt förändrats, men bedömningen är annorlunda  

och belastningen har ökat. En av idrottsläraren menar att det borde vara mer prov, då det 

bygger på mer prestation. 

 

Två unga lärare, en på Kallingeskolan och en på Hobyskolan, uppfattar att skolan lever kvar i 

det gamla och att fokusering på prov och poäng dominerar. 
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”- Om man tittar på målen i engelska t.ex. så är det många som du ska kunna prata flytande 

för, för G. Det står ju inget om att du ska kunna just det grammatiska begreppet för att 

kunna prata flytande.” (Lärare från Kallingeskolan)  

 

Spännvidden i betyget G är för stort och mycket orättvist, framkommer i de flesta intervjuerna. 

 
”- Jag skulle egentligen vilja ha något steg till i betygskalan. Jag tycket att G är ett betyg 

som är alldeles för orättvist, det är för stort. Det spänner över för stort område. VG och 

MVG tycker jag är rätt så okej. Men G känns inte rättvist alla gånger.” (Lärare från 

Snäckebackskolan)  

 

Sammanfattning  

De intervjuade verkar ha en förståelse av målstyrning och dess syfte och har kommit olika 

långt i genomförandet. Alla påpekar att det finns lärare som inte tar till sig den nya kunskapen 

om målstyrning. Alla av de intervjuade har fått information om målstyrningens syfte på olika 

sätt. Förståelsens djup kan upplevas olika utifrån intervjuerna. Det finns ingen tydlig skillnad 

mellan skolorna. Gemensamt är deras synpunkter på betyget G. Där önskar de intervjuade fler 

betygsteg. Detta känns igen från det relativa betygsystemet som hade A, B, C. Lärarna 

upplevde för stort steg mellan bokstäverna och fick igenom en reform med fler steg.  

 

4.2.2 Motivation hos lärarna   
På Snäckebacksskolan medger man att det finns problem när det gäller arbetet med mål 

gentemot elever och föräldrar. Den stora svårigheten i arbetet med mål ligger i att involvera 

elevernas föräldrar i det dagliga arbetet.  
 

”- … föräldrabiten tror jag är den stora som vi måste ta tag i. Vi har föräldrar som, de allra 

flesta eller egentligen alla föräldrar vill jag påstå, har gått det gamla skolgången med den 

gamla skolformen, regelsystemet den gamla tidigare kursplanen. Och där är det egentligen 

stora skillnader. Alltså deras barn går nu i en annan skola med en annan kunskapssyn. Det 

tror jag är den stora skillnaden och med en ny kunskapssyn och målrelaterad skola. Jag 

jobbar ganska mycket med det, jag inleder varje ämnesavsnitt med att diskutera och berätta 

för dem om målen och hur ska vi jobba med detta. Jag försöker få dem att se att de här 

målen känner jag till från tidigare avsnitt det handlar kanske om att utvecklas. Men den 

stora bristen är föräldrarna, det händer ibland vid utvecklingssamtal att den diskussionen 

kommer.” (Lärare från Snäckebacksskolan)  

 



Könsskillnader i betyg, Ronneby kommun –Ett implementeringsproblem?  Liselott Bragd  25 
Examensarbete i samhällskunskap med didaktisk inriktning  
  

 

När det gäller eleverna försöker lärarna aktivt klargöra målen och förklara syftet. Det är 

lärarnas skyldighet att förenkla målen och förklara dem för eleverna. Men de menar att det 

inte är lätt. En av de intervjuade på skolan säger följande, när jag frågar om de presenterar 

betygskriterierna för eleverna.  

 
”- Ja, dom är vi fortfarande inte klara med utan det är under utarbetning. Men så långt vi är 

klara med dem så presenterar vi dem för eleverna.  

- Vad är det som fattas?  

- Det är vissa formuleringar som inte är klara. När vi skriver vill vi att det ska vara så 

tydligt och klart att man inte behöver ställa några frågor varken eleverna eller elevernas 

föräldrar. Så man får själv sätta sig in som mottagare i det. Vad menar man med detta? Det 

ska vara klart och tydligt så det inte går att misstolkas eller att det kan finnas olika 

tolkningar i det.” (Lärare från Snäckebacksskolan) 

 

På Kallingeskolan skickas betygskriterier hem i ett kompendium till föräldrarna. Två av de 

intervjuade lärarna berättar vid terminstarten om målen och kriterierna och ibland vid olika 

moment. En annan av lärarna arbetar mycket aktivt och vill få eleverna medvetna om hur det 

fungerar och att de kan vara hjälpta av kriterierna, om de vill ha ett visst betyg.  

 

På Hobyskolan arbetar man olika med målen och betygskriterierna. En lärare går igenom dem 

på stordia vid terminsstarten. I nian görs en noggrannare genomgång av hur läraren gör 

bedömningar. En lärare presenterar endast betygskriterierna och målen för eleverna vid 

terminsstart. De får då ett papper med kriterierna, som de kan ta med sig hem till föräldrarna. 

Sedan är det upp till föräldrarna hur intresserade de är. En annan lärare arbetar aktivt med 

målen och betygskriterierna inför varje moment. Eleverna får ett papper med kriterierna och 

målen, då läraren går igenom dem. Föräldrarna kan gå in på skolans hemsida, om de är 

intresserade av målen och betygskriterierna.  
 

I Snäckebacksskolan är de mycket klara med att de inte får bedöma närvaro och uppförande, 

men man kan inte heller helt utesluta detta.  

 
”- Jag tror att det har stor betydelse, det står inte någonstans i kriterierna. Däremot står det 

indirekt med, att kunna delta i diskussion, där är närvaron. I princip tror jag det finns ämnen 

där eleven skulle kunna vara frånvarande hela tiden och genom att åka dit och skriva och 

vissa sig kvalitativt. Det är hur läraren bedriver undervisningen i so-ämnet, tror jag. Det 

finns praktiskt estetiska ämnen som går ifrån lite, där lektionerna, klassrumsmiljön många 
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gånger är en process där eleverna förändras och deltar rent demokratiskt i diskussioner och 

redovisar och där kommer närvaron in. Jag är själv inte en sån lärare som har speciellt 

mycket läxor, så jag kan inte säga att det har så stor betydelse. När det gäller uppförande så 

är jag fruktansvärt övertygad om att många lärare påverkas av elevers attityder och 

uppförande även om det inte står i kriterierna. Och jag tror inte att jag själv är ett dugg 

annorlunda egentligen. Man försöker bortse från det, det jag brukar säga som ligger i 

uppförandet, är att vara en god lyssnare. Alltså man har haft kontroverser med elever och så 

har man rett upp det och då tror jag inte att det ligger till grund för någon betygsättning om 

någon skulle vara otrevlig. Jag tror det handlar om uppförande, handlar det mer om att 

eleven är dålig lyssnare och dålig på att ta hänsyn. Jag tycker det kommer in som en aspekt, 

att man inte kan förhålla sig demokratiskt till andra människor. Man delar alltså inte 

klassrummets spelregler och lyssnar på varandra det är en uppförande aspekt. Skulle någon 

sitta och kasta suddigum eller sådana saker så känner inte jag att det är något som relateras 

till att det skulle bli ett sämre betyg. Det handlar mer om att man är en dålig lyssnare och 

följer inte klassens spelregler eller skolans demokratiska regler. Men jag tror att det är 

oerhört svårt för många lärare, inklusive mig själv, att helt bortse från uppförande. Och det 

är en debatt som förs, att många lärare sätter betyg på uppförande och det hävdar jag att de 

gör till en viss del, dock inte i jättehög utsträckning, tror jag inte.” (Lärare från 

Snäckebacksskolan) 

 

Idrottslärare påtalar att ämnet idrott är speciellt: 

 
”- Så betygen är en kombination av socialt engagemang, deltagande, förståelse och 

färdigheter. Men det viktigaste är den här livslånga förståelsen och att man, jag kan inte 

kontrollera om eleverna fortsätter med det här efter skolan. Jag måste utgå från det de gör i 

skolan. Så det är lite knepigt.” (Lärare från Snäckebacksskolan) 

 

So läraren beskriver sin bedömning i form av ringar, där G- ringen är minst och innefattar att 

eleven kan beskriva vad de sett, läst, diskuterat, kunna återkoppla, se skillnader och likheter. 

De andra ringarna är VG och MVG, som då är större än G-ringen. Här handlar det om att 

kunna reflektera, analysera och kunna göra detta utifrån olika perspektiv t ex. i historia, 

religion och samhällskunskap.  

 

Kallingeskolans intervjupersoner säger att närvaro och uppförande inte ska ha betydelse för 

betyget. Här kommenterar idrottsläraren att idrott och hälsa är ett speciellt ämne. 

Idrottsläraren bedömer hur eleverna presterat, deras arbetsinsats på lektionerna och deras 

kvalité, vilket innebär hur snyggt och grundligt eleven utför t ex. en  rörelse.   
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”- Hur snyggt det är, alltså hur grundligt du utför dom rörelserna. Om jag tar i simningen då, 

hur pass snyggt du simmar, ligger du vid vattenytan, har ett fint simsätt, som med den 

kraften du tar dig framemot, så är det snyggt. Ligger du liksom stående i vattnet eller hur 

jag ska förklara det, så är det inte ett bra sätt utan däremot kanske du klarar simma 200 

meter ändå. Men du kommer inte klara mer. Så utförandemässigt, det är likadant när dom 

springer.” (Lärare från Kallingeskolan) 

 

”- Det får vi inte ta hänsyn till, så där jättestor del, däremot så är det nånting som är 

oundvikligt. Gör man det ändå, vad det gäller matematiken. I idrotten är du tvungen till att 

ta hänsyn till, tvunget är det väl inte men det blir automatiskt att man tar hänsyn till 

närvaron. I alla fall beroende på, om de inte har varit på tillräckligt många närvaro timmar 

har de inte hunnit med alla de momenten jag vill se. Och då har de missat en del och då blir 

det att man tittar på närvaro en del. Uppförandet får vi inte titta på men står du någon gång 

och väger mellan två betygssteg så lägger man nog in lite.” (Lärare från Kallingeskolan) 

 

Svenskläraren säger så här om läxor:  

 
”- Egentligen ska inte flit påverka betygen faktiskt. Men får jag inte in något material eller 

man inte gör uppgiften. Då är det svårt för mig att sätta betyg. Det är ändå det material som 

jag kan bedöma vad eleven kan det kan jag inte gissa mig till så det hänger ju ihop med det 

sättet. Och är det så att man inte läser läxorna är det svårt att förbättra sig i sitt språk, så det 

märks på elevens utveckling om den inte gör det.” (Lärare från Kallingeskolan) 

 

En av de intervjuade bedömer hur eleverna arbetar i skolan på lektionerna och hur eleven 

löser sina utgifter tex. om det sker på ett noggrant och seriöst sätt. Detta är ungefär 75 % av 

betyget, medan läxor och prov är komplement och då ca 25 %.  

 
”- Uppförandet ska inte påverka betyget, men sen kan man ju undra då vad som menas med 

uppförande? Är det en som är stökig eller en som är uppkäftig eller vad är det? Om du 

förstår vad jag menar. Så det är lite olika vad man menar med uppförande. Men en elev som 

är stöddig det ska ju inte påverka, för betyget ska ju spegla den kunskap eleven har, inte den 

sociala biten. Men sen kan man ju säga att det finns ett samband mellan en elev som är 

väldigt orolig och som inte följer med. Så det uppförandet drar ju ner på betyget för den har 

ju inte följt med på samma sätt det har den ju inte. Och inte heller fått dom kunskaper som 

han skulle ha kunnat få om han hade följt med, Så indirekt påverkar det.” (Lärare från 

Kallingeskolan)  
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Hobyskolans lärare tar upp, att närvaro och uppförande inte får påverka betygsättningen. 

Men det är skolplikt och läxor kan vara bra att göra, framför allt för de svaga eleverna så att 

de kan följa med i undervisningen. Svenskläraren tar i sin bedömning med allt, som eleven 

presterar i klassrummet, på prov, i uppsatser och i diskussioner. Läraren påpekar att, är man 

inte närvarande, är det svårt att prestera och svårt att stödja och hjälpa eleven.    

 

När det gäller de nationella provens roll för betygsättning på Snäckebacksskolans, finns det 

ingen samstämmighet vilken roll de nationella proven har för betyget. Någon anser att de är 

en fingervisning, med någon annan att de spelar en avgörande roll och då främst mellan 

betygen G -IG. Det finns dock en samstämmighet kring, att de nationella proven är bra 

konstruerade och har en stor bredd, men kan vara stressande för eleven.  

 

I Hobyskolan anser de intervjuade att det skiljer mycket mellan lärarnas synpunkter. En del 

tar mycket hänsyn till dem, andra ser det som en del av bedömningen. Proven är en stor del av 

sista terminen i nian och blir då en del av bedömningen. Om eleverna misslyckas på ett 

nationellt prov så skall detta inte påverka betyget. Eleven kan ha haft en dålig dag.  

 

De intervjuade på Kallingeskolan är överens om att de nationella proven är en bra vägledning, 

en hjälp och mäter bra kunskap. Eleverna som klarar de ordinarie proven i undervisningen får 

sitt betyg oavsett vad som händer på de nationella proven. Men de som missat ordinarie prov 

får en andra chans på de nationella proven för att få betyg.  

 

I Kallingeskolan menar de intervjuade att det är bra mål och riktlinjer för lärare så att man vet 

vad undervisningen skall leda till. Utifrån riktlinjerna tolkar vi och förverkligar vi ut efter 

lokala förutsättningar. Även här anses att G-nivån är orättvis och att det är hemskt att elever 

kan få IG. 

 

Hobyskolans lärare tycker att det nya systemet är bättre än det första, men önskar flera nivåer 

av G. En av de intervjuade anser att det skulle räcka med G för alla, då alla får sitt första 

hands val på gymnasiet. Den intervjuade pekar på sin erfarenhet av universitetsstudier, där 

endast G fanns. Gruppkänslan blev stor och arbetade blev inte sämre. 



Könsskillnader i betyg, Ronneby kommun –Ett implementeringsproblem?  Liselott Bragd  29 
Examensarbete i samhällskunskap med didaktisk inriktning  
  

 

Sammanfattning  

Motivation och vilja att genomföra målstyrningen och det nya betygsystemet varierar mellan 

de intervjuade. På Snäckebackskolan medges en stor brist, nämligen att inte de föräldrarna är 

engagerade i målen och aktivt arbetar mot dem. I Kallingeskolan och Hobyskolan menar man 

att de arbetar med målen med föräldrarna genom att skicka hem betygskriterierna i ett 

kompendium resp. lägger ut dem på hemsidan. Sedan är det upp till föräldrarna att ta del av 

dem. En klar skillnad mellan lärarna är hur aktiva och tydliga de är med målen gentemot 

eleven. Några presenterar dem för eleven i början av terminen andra arbetar aktivt i det 

dagliga arbetet. Alla de intervjuade säger att närvaro och uppförande inte får bedömas. 

Samtidigt lyckas ändå alla indirekt väva in det i betyget. Motivering till detta är bl a att om en 

elev inte är närvarande, ser man inte vad den gjort. Ett annat exempel är om eleven är stökig 

är den oftast som en dålig lyssnare och förstår då inte uppgiften. Idrottslärarna är väldigt eniga 

om att deras ämne är en livslång kunskap, men är en färskvara. De intervjuade på 

Snäckebackskolan är eniga om vikten av att arbeta med mål och att bryta ner målen, så att 

eleverna förstår dem, samt aktivt kunna arbeta med dem i klassrummet. Detta kan inte 

urskiljas i intervjuerna från Hobyskolan och Kallingeskolan. Målstyrningen, som skall ge 

samhällsmedborgarna möjlighet att påverka och forma sin tillvaro, är inte fullt tillgodosedd, 

när föräldrar och elever inte aktivt deltar i arbetet med målen och har möjligheten att påverka 

sin situation.   

 

4.2.3 Resurser   
Snäckebacksskolan anser, när det gäller målstyrningen och betygsystemet, att kriterier och 

kunskapssynen är mycket bra, men att skolan inte fått förutsättningar att genomföra dessa och 

som exempel pekas på lokaler och gruppstorlek. Men de anpassar undervisningen efter 

förutsättningarna. Eleven blir som vi gör dem, en produkt av lärare och skolmiljö uttrycker en 

av de intervjuade. Här saknar man resurser, bl a är klassrummen traditionella. Man har glömt 

att det kostar, om man vill förändra. 

 

Hobyskolans intervjuade är inte överens om vilka hinder som finns, när det gäller arbetet med 

mål. Någon talar om ekonomin som begränsar och därför kan inte alla mål i idrott 

förverkligas t ex. simning och vinteridrott. En annan av de intervjuade menar att man bara har 

egna hinder som stoppar förverkligandet av målen. En tredje anser att det är tiden som 

begränsar bl a att ge hjälp till enskilda elever och för mycket administration. 
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På Kallingeskolan anser samtliga intervjuade, att antal elever i grupperna är för stor och 

hindrar måluppfyllelse. De är överens om att material saknas till svaga elever.  

 

Samtliga intervjuade på skolorna tycker att de har de kunskaper som krävs för att arbeta med 

mål. Men en del tillägger att de aldrig kan få för mycket kunskaper och att det är viktigt att 

hålla sig uppdaterad. En lärare på Snäckebackskolan menar på att kunskapen inte finns rakt 

över och inte heller hos alla äldre skolledare. En av de intervjuade på Kallinge påpekar 

följande:  
 

”Nu har man mer tagit del av de äldre lärarna på skolan i och med att de varit med tidigare 

på skolan. När man kommer ut som ny, som jag gjort., så tar man nog del av de äldre 

lärarna och går in på vad har vi för mål på den här skolan. Och sedan går man in på deras 

linje lite.”   

 

På frågan om det finns de resurser man behöver för att arbeta med målen, svarar en på 

Kallingeskolan ja, medan de andra påpekar att de vill ha mer personal och bättre material. På 

Hobyskolan påpekas att de vill ha mera tid för att kunna diskutera och planera med kolleger. 

Även modernare teknik finns som önskemål. Medan Snäckebackskolan vill ha bättre lokaler 

och mer tid att hinna fördjupa sig och få mer kontinuitet. En av lärarna uttrycker sig på 

följande sätt:  
 

”- Jag tror att skolans fysiska miljö är, alltså tid är en sida, alltså att man kanske skulle ha 

lägre undervisningstid i den nya. För det krävs mera i den nya kunskapsskolan. Så krävs det 

mera dialog med eleverna och fler möten... och grupperna kanske skulle minskas. Mycket 

är i det som är en kostnad i pengar, alltså skolans fysiska miljö. Många skolor i Sverige 

präglas av om de inte renoverats, naturligtvis av ganska så stängda dörrar. Traditionella 

klassrum, kateder, tavla de ser ut som alla tänker sig ett skolklassrum ska se ut. Jag tycker 

inte det är så en skola ska se ut enligt den nya kriterierelaterade skolan. Det ska vara en helt 

annan öppenhet med läraren i mitten med närhet till biblioteket, datorer lite modernare kan 

man säga.”   

 

Både Kallinge- och Snäckebacksskolan har överlämningskonferenser innan eleverna börjar år 

7, vilket lärarna upplever som viktigt, framförallt om specialresurser behövs. På Hobyskolan 

var det bara en som nämnde överlämningskonferenser och att de försöker få mjuka 

övergångar från år 1-9. Idrottsläraren hade eleverna även lägre ner i åldrarna. En av de andra 

lärarna tyckte att informationen brister.  
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Alla tyckte det var intressant med intervjuerna. En tyckte att man borde ha haft frågorna innan, 

så att man kunde ha förberett sig mera. En annan visste inte att det fanns skillnad mellan 

könen. En lärare från Snäckebacksskolan berättade om hur han ibland tar upp ämnet med 

eleverna, se nedan.   

 
”- …DN brukar köra en slogan som jag brukar berätta för pojkarna och flickorna i gruppen . 

Det är den om att flickor har i regel högre betyg än pojkar under hela skoltiden men det 

kompenseras genom att pojkarna har högre lön än flickorna brukar jag säga. Och jag brukar 

då fråga vad detta innebär. Kommer det alltid vara så, vad ska vi göra åt det och varför är 

det så. Och så brukar vi ibland ha en diskussion om det med eleverna. Men det är inte så att 

eleverna alltid har koll på det. Men då brukar jag fråga hur det ser ut i klassrummet. Är det 

någon som inte har med sig nånting i dag och det är ofta så att det är tre eller två som inte 

har med sig penna och det är ofta pojkar. Och då kan man se det och så pratar vi om 

struktur. ska man ha picknick så ska man ha med sig korgen. Eller ska man åka skridsko så 

ska man ha med sig skridskorna. Det går liksom inte att tro att det blir bra om man inte har 

med sig oavsett om det är skola eller fritid.”    

 

Sammanfattning  

Här finns en stor enighet mellan de tre skolorna där alla vill ha mera tid. Någon till arbetet 

med enskilda elever, någon annan till att diskutera kriterierna i arbetslagen. En allmän stress 

upplevs. En minskning av gruppstorlek nämns av Kallingeskolan och Snäckebackskolan som 

ett önskemål. De menar att gruppstorleken är ett hinder i måluppfyllelsen. Snäckebackskolan 

anger lokaler som ett hinder i utvecklingen av skolan, därmed måluppfyllelsen. 

Kallingeskolan anger avsaknad av material för svaga elever, som en brist i måluppfyllelsen.   

 

Utifrån Sannerstedts (1993: 29) tre punkter som förklarar styrningsförmågan (tillämparen 

skall förstå beslutet, kunna genomföra beslutet och vilja genomföra detsamma) har jag under 

intervjuerna kunnat konstatera att lärarna förstår beslutet i olika grad och att det finns brister 

för att kunna genomföra beslutet, dels oenighet på skolan och resursbrist. Kanske kommer 

enigheten att bli större inom skolan och mellan skolorna i och med Dialogen vilken är ett 

debattforum för lärare i kommunen, där man diskuterar kommunens skolors mål och 

betygskriterier för att få en likvärdighet. Sannerstedt menar att om inte det finns tillräckliga 

resursers som professionella lärare, bra lokaler, utrusning och pengar för att genomföra 

besluten, finns inte viljan. Detta syns tydligt då lärarna lägger ansvaret på föräldrar att själva 

sätta sig in i betygssystemet och inte aktivt arbetar med målen och kriterier med eleverna. Inte 
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heller tar de sig tid till samdiskussioner och att utarbeta ett gemensamt synsätt/språk kring mål, 

betygskriterierna eller nationella proven.  

 

4.3 Könsskillnader i betyg, Ronneby kommun  

4.3.1 Individnivå  
De flesta av intervjupersonerna anser att betygsskillnaderna mellan könen är genetiskt 

betingade då vårt arv givit oss olika förutsättningar, biologiskt och socialt. En av de 

intervjuade säger att vuxna behandlar pojkar och flickor olika från dag ett, vilket formar oss 

att bli de individer vi är. Flickor benämns av lärarna som ambitiösa, koncentrerade och tysta 

vilket ger dem ett försprång i skolarbetet gentemot pojkarna. De anses mogna före pojkarna, 

vilket alla lärare anser sig se mycket tydligt. Flickorna tenderar också att hjälpa varandra, 

menar några av intervjupersonerna. Andra menar att flickor har högre krav på sig själva och 

är mer motiverade och fokuserade till att läsa vidare. Även normen hur flickor förväntas vara t 

ex. duktiga, ambitiösa, präktiga tar en del lärare upp som anledning till att flickor lyckas 

bättre. En av de intervjuade nämner att detta kan påverka lärare vid betygsättningen. De flesta 

av de intervjuade tycker att målstyrningen gynnar flickorna.   

 

Pojkarna i sin tur anses ha sämre struktur, och dålig studieteknik ”koll” på papper, tid och 

planering, vilket gör det svårt för dem att bevisa kunskap, som ligger till grund för betyget. 

Flera av lärarna tycker sig också se en ”anti plugg kultur” hos pojkarna som innebär att det 

inte är häftigt att vara seriös och plugga. Det överensstämmer med Wills studie om pojkarna 

som kommer från arbetarklassen. Lärarna i Ronneby kan se att klasstillhörighet påverkar 

betygen, då föräldrarna med högre inkomst upplevs mer engagerade än föräldrarna från 

arbetarklassen. Alla de intervjuade anser att pojkarna mognar senare än flickorna, men de tror 

att det rättar till sig på gymnasiet och att pojkarna kommer i kapp. Olika undersökningar visar 

att så inte är fallet.  

 

4.3.2.Skillnader från år till år på samma skola 
Här uppger de intervjuade att elevunderlaget/årskullarna varierar över tid och att det kan vara 

en orsak till skillnaderna mellan åren. Ett bättre klimat i klassen ger högre inlärnings- 

möjligheter och eleverna tar mer hand om varandra. De bryr sig om varandra, vilket leder till 

bättre förutsättningar för att inhämta och visa sin kunskap i olika ämnen. De intervjuade tror 
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inte att lärarens bedömning förändras över tid, vilket innebär att om någon lärare bedömer fel, 

gör den det konstant över tid.  

 

4.3.3 Skillnaderna mellan de olika skolorna  
Hobyskolan är svår att jämföra med de andra skolorna, då elevantalet är mycket mindre. Det 

kan få stora konsekvenser för slutresultatet, påpekar alla lärare.  

 

Snäckbacksskolans bra resultat tror de intervjuade framförallt beror på att eleverna kommer 

från mer studiemotiverade hem där de flesta föräldrar själva läst vidare.  

 

Kallingeskolans något sämre resultat än Snäckebacksskolans förklaras av de intervjuade bero 

på något mindre studiemotiverade hem.  

 

4.3.4 Kommentarer från lärarna på lösningar  
Två av de intervjuade ger förslag på lösningar till problemet med betygsskillnader mellan 

könen. De föreslår att pojkar ska börja skolan i åtta års ålder och flickor vid sexårsåldern. Det 

andra förslaget är, att man kanske skulle ha olika mål för respektive kön.  

 

Sammanfattning  

Pojkar och flickor har olika förutsättningar, då flickor är duktigare, tystare och har bättre 

studieteknik. De är också bättre lyssnare än pojkar, allt enligt de intervjuade. De menar att 

betygsskillnaderna mellan könen beror på mognaden. Flickor mognar före pojkar och får på 

så sätt bättre studieresultat och har lättare att förstå hur de ska arbeta med mål än pojkarna. 

Detta ger ett försprång för flickorna i hela utbildningssystemet.  

 

Björnssons (2005) menar att flickor blev gynnade av målstyrningen, då det kräver mera eget 

ansvar. Det stämmer överens med flickorna i Ronneby kommun, som enligt de intervjuade är 

mer mogna och har bättre studieteknik än pojkarna. Frågan är om det spelar någon roll om 

man har ett målstyrt system eller ett relativt system. Pojkarna beskrivs som omotiverade, 

stökiga och dåliga lyssnare. Spelar då styrningen någon roll, om man inte vill plugga? Skulle 

lösningen då vara, som en av de intervjuade nämner, att pojkar skulle börja skolan senare än 

flickor? Detta skulle leda till att pojkarna var mer mogna och jämbördiga med flickorna.  
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På Snäckebacksskolan tar man upp att kamratrelationerna är tajtare mellan flickorna som 

håller ihop och hjälps åt. Detta överensstämmer med Öhrns (2002) resonemang om att de 

flickor som idag tar för sig och lyckas bra, är flickor från mellanskiktet i samhället som har 

goda kamratrelationerna och en bra social förmåga.  

 

Det ämne som pojkarna lyckas bäst i enligt nationella undersökningar är idrott. Detta skulle 

kunna bero på att pojkarna tenderar att syssla med mera idrott efter skolan, tror de intervjuade 

idrottslärarna. Björnsson (2005: 31 ff) skriver om att tävling, konkurrens och sport är starka 

normer för pojkarna. Det skulle tyda på att normen till sport, konkurrens och tävlan är 

förknippat med ett mansideal, som inte gäller flickorna i lika stor utsträckning. Detta skulle 

inverka på betyget i idrott och hälsa. Det överensstämmer inte riktigt med målen, då mål och 

betygskriterier, enligt de intervjuade idrottslärarna, inte handlar om tävlan och konkurrens, 

utan om förståelse för idrott, hälsa och det livslånga lärandet. För att få de högre betygen bör 

man visa att man är en god kamrat, kan instruera och hjälpa andra att utvecklas. Detta skulle 

då vara till flickornas fördel, inte pojkarnas, på de beskrivningar som gjorts av könen, av de 

intervjuade lärarna.  

 

Det framkommer i intervjuerna att klassrumsklimatet skulle kunna påverka betygsresultaten 

för hela klassen. Det skulle förklara skillnaden mellan betygsdifferensen mellan könen på 

skolorna år för år. Detta är intressant, då det viktigaste i skolan kanske är vikänslan och god 

kamratskap. Man kan se att Hobyskolan och Snäckebacksskolan har det som sin vision. Har 

man ett bra klimat i klassrummet skulle detta i så fall, leda till mindre differens mellan könen, 

när det gäller betyg.  

 

Intervjupersonerna tror att skillnaderna mellan skolorna har att göra med hemförhållandena. 

De som kommer från studiemotiverade hem lyckas bättre än de som kommer från hem där 

skolan anses mindre betydelsefull. Istället är det hårt arbete som räknas. Detta skulle förklara 

varför Snäckebacksskolans elever lyckas bäst, då upptagningsområdet är annorlunda jämfört 

med Kallingeskolan och Hobyskolan,  som har fler elever från arbetarhem. Denna syn, som de 

intervjuade delar och tror/upplever har betydelse för betygen och motivationen för skolan, 

stämmer med Willis (1977) studie att arbetarklassens barn lyckas sämre och en ”antiplugg 

kultur” råder. De intervjuade lärarna tar också upp att en ”anti plugg kultur” förekommer hos 
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pojkarna. Pojkarna är inte motiverade och fokuserade på samma sätt som flickorna. De vill 

komma vidare och har andra mål än pojkarna.  

 

5. Avslutande slutsatser  
Med utgångspunkt från analysmodellen kommer nedan en kort sammanfattning kopplat till 

analysmodellen. Input: eleverna börjar sjuan, har olika kön, etnicitet och 

klasstillhörighet/socialgrupp. De går tre år på högstadiet i en skola, som styrs av en 

målstyrning. Output: de slutar nian. Under denna tid händer det något, som resulterar i 

skillnader i betygen, där flickor har bättre betyg än pojkar. Vad som framgått i intervjuerna är 

att könet har betydelse. Hur man lyckas beror på pojkars och flickors mognad och biologiska 

olikheter. Etnicitet kan påverka betyget men har inte tagits upp i denna studie. 

Klasstillhörighet/socialgrupp har betydelse. De intervjuade menar att elever med högre 

klasstillhörighet/socialgrupp, är mer motiverade och har engagerade föräldrar. I klassrummet, 

där den dagliga verksamheten/händelseförloppet sker,har lärarna i uppdrag att implementera 

målstyrningen (förverkliga demokratin i praktiken, street-level bureaucrats). Detta kan man, 

utifrån intervjusvaren, se görs på olika sätt. Den största bristen i systemet är att man inte är 

enade på skolorna och i kommunen. Tydligheten i arbetet med mål och kriterier varierar, 

vilket kan påverka den enskilda individen. Pojkar missgynnas då de beskrivs som något 

stökigare, omotiverade, omogna och studiesvagare. De får i klassummet inte samma bild av 

vad de ska arbeta med eller göra för att få ett bra betyg. Flickorna, som vill vara duktiga, är 

mognare, motiverade och har bättre studieteknik enligt intervjupersonerna. De kan ses som 

mer anpassningsbara och ”knäcker koden” lättare hos de olika lärarna. Det borde vara bättre, 

att bara ha en enda ”kod att knäcka” för samtliga elever och föräldrar.  

 

Mitt syfte med denna studie var att se om det är någon skillnad mellan högstadieskolorna i 

Ronneby kommun, när det gäller hur implementeringen av målstyrningen har skett. Vidare 

hur lärarnas förståelse, motivation och resurser för målstyrningen påverkat betygsättningen 

och skillnaderna mellan flickors och pojkars betyg.  

 

Denna studie har inte visat någon större skillnad mellan lärarnas förståelse, motivation och 

resurser för målstyrningens påverkan på betygsättningen och skillnaderna mellan flickor och 

pojkars betyg. Det finns vissa tecken på, att de intervjuade lärarna på Snäckebacksskolan är 

något mer eniga i synen på arbetet med mål. Kanske kan detta vara en förklaring till att 
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differensen mellan könen inte är så stor. Samtidigt säger en av de intervjuade på 

Snäckebacksskolan att lärarkollegiet på skolan har en mycket spridd kunskapssyn och hur mål 

bör tolkas. Det skulle tyda på att den enighet jag tycks se hos dessa lärare, är en slump och 

inte generaliserbart för hela skolan. Ett av de stora problemen för skolorna är att man inte är 

eniga inom skola och kommun om hur tolkningen av mål och betygskriterier ska se ut i 

praktiken. Det är inget som säger att alla lärare ska tolka och genomföra målen lika. Det finns 

olika förutsättningar på skolorna och i olika ämnen. Här blir det en fråga om att anpassa sig 

till de rådande förhållarna och de individer/elever man arbetar med, vilket Lipsky menar är 

nödvändigt. Samtidigt så borde de professionella lärarna ha samma grundkunskaper, vilket 

skulle ena lärare i sitt förverkligande av mål och betygskriterier. Något som samtliga skolor 

brister i, när det gäller målstyrningen, är mötet med servicekonsumenterna/elever och 

föräldrar. Detta hör samman med att lärarna inte har en gemensam syn, som gör det svårare 

att nå föräldrar och elever. Ett stort arbete finns att göra framöver, nämligen att förklara mål 

och betygskriterier för elever och föräldrar. Dessutom göra dem delaktiga för att 

målstyrningen skall vara uppfylld. Ett kriterium för måluppfyllelse är att servicekonsumenten 

skall kunna påverka. Kanske är Dialogen som nämns av de intervjuade som det nya forumet 

som fungerar som ett bollplank mot en mer enad syn på målstyrning och betygskriterier i 

skolan, en start i rätt riktning där man strävar efter likvärdighet i skolan. Det gäller bara att det 

inte, som en av de intervjuade lärarna påpekar, ebbar ut i sanden. Skulle vi se på det hela från 

ett nätverksperspektiv så är det så att olikheter måste konfronteras för att lösas. Det är inte lätt 

när auktoriteter och ansvariga personer inte går att identifiera och nätverken är i ständig 

förändring.  

 

Sannerstedt (2001) skriver att implementering av nya reformer tar tid i ett nytt system. Fem 

till tio år brukar benämnas som realistiskt. Detta skulle tyda på att det är först nu vi kan se att 

en förändring är på gång i skolan. 

   

Det blir viktigt att få föräldrar och elever med på ”tåget” att skolan är viktig. Först då 

kan ”anti plugg kulturen” minska, vilket kan leda till ökad motivation, lust att lära och högre 

betyg. Detta skulle gynna både pojkar och flickor, men främst pojkar som idag halkar efter i 

betygsstatistiken.  
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De intervjuade lärarna menar att betygsskillnader mellan pojkar och flickor beror på genetiska 

skillnader, socialgrupp/klasstillhörighet och klassrumsklimatet. Ingen av de intervjuade 

nämnde sin egen roll som pedagog, som orsak till betygsskillnaderna. De påverkas av 

ovanstående faktorer och man lägger ansvaret utanför sin egen pedagogroll. Så länge lärarna 

inte ser sig själva som en bidragande faktor som bidrar till betygsskillnaderna kommer 

förändringar att ta tid.  

 

Det är lättare att styra en organisation med mål än lärarnas arbete, när det gäller kontroll/insyn. 

Därför måste lärarna kritiskt börja granska sig själva och varandra, samt reflektera över det 

dagliga arbetet med eleverna, för att kunna utvecklas och förbättra arbetet, vilket även 

Alexandersson (1999) tar upp.  
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Källförteckning  
 
Intervjupersoner  
 
Idrottslärare från Hobyskolan 
 
Idrottslärare från Kallingeskolan 
 
Idrottslärare från Snäckebacksskolan 
 
Rektor för Hobyskolan 
 
Rektor för Kallingeskolan 
 
Rektor för Snäckebacksskolan  
 
So lärare från Hobyskolan 
 
So lärare från Kallingeskolan 
 
So lärare från Snäckebacksskolan 
 
Svenska lärare från Hobyskolan  
 
Svenska lärare från Kallingeskolan 
 
Svenska lärare från Snäckebacksskolan 

 

Offentliga tryck 
 

Kursplan för GAP235, Växjöuniversitet 2006-01-11 

 

SOU 1992: 86 Ett nytt betygsystem. Slutbetänkande av Betygsberedningen.  

Utbildningsdepartementet. Stockholm: Fritzes.  

 

SOU 1997:58 Personaluthyrning. Slutbetänkande av Utredningen för utvärdering av 

avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet.  

Arbetsmarknadsdepartimentet. Stockholm: Fritzes. 
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