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ABSTRAKT 
 
Arbetet syftar till att undersöka likheter och skillnader i betygsmedelvärde mellan två 
olika gymnasieprogram, mellan pojkar och flickor, mellan kvinnliga och manliga lärare, 
samt huruvida det finns eventuella samband mellan betygsättandes lärares kön och 
elevernas kön vad gäller betyg. Betyg som granskas gäller kurserna Matematik A, 
Svenska A och Engelska A. 

 

Resultaten visar att det finns statistiskt säkerställda skillnader mellan programmen i 
ämnena matematik och svenska, dock inga sådana skillnader i engelska. Det finns också 
statistiskt säkerställda skillnader i betyg mellan pojkar och flickor totalt sett, 
programmen sammanslagna, i ämnena matematik och svenska, ej så i engelska. Flickor 
har genomgående högre betyg än pojkar genomsnittligt sett. Vidare visar det sig att det 
finns vissa statistiskt säkerställda skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares satta 
betyg totalt sett, dvs programmen sammanslagna, i ämnena matematik och engelska. 
Genomsnittligt sett är de manliga lärarnas satta betyg något högre än de kvinnliga 
lärarnas i svenska och engelska, medan det är tvärtom i matematik där de kvinnliga 
lärarnas satta betyg i genomsnitt är något högre än de manliga lärarnas. Däremot går det 
inte att se något samband mellan betygsättande lärares kön och könet på betygsatta 
elever vad gäller betyg i något av ämnena matematik, svenska och engelska. 

 

Det faktum, som framgår av vår undersökning, att flickor har ett högre 
betygsmedelvärde än vad pojkar har stämmer väl överens med tidigare forskning. 
Gällande samband mellan kön på betygsättande lärare och kön på elever går det att 
konstatera att resultatet av vår undersökning skiljer sig något ifrån de tidigare 
undersökningar som presenteras genom vårt teoretiska ramverk.  
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1 INTRODUKTION 
Enligt den läroplan som finns idag skall det erbjudas en likvärdig skolgång och 
betygsättning oavsett i vilken stad, skola eller program man studerar på.1 Landets 
skolor har givna nationella mål och kriterier att förhålla sig till. Dessa är fria för 
tolkning. Skolorna tolkar de nationella målen till sina egna lokala mål och de flesta 
skolor tolkar dessa mål något olika. Detta möjliggör att betygsättningen kan bli olika 
beroende på var och på vilken skola man befinner sig. 

 
”Läraren gör vid betygsättningen en värdering av elevens studieresultat, en 
värdering som har stor betydelse för elevens möjligheter att komma in på andra 
utbildningar och för att få arbete. Slutbetyget har med andra ord rättsverkningar 
för eleven och det finns ytterst begränsade möjligheter att ändra på ett slutbetyg. 
Det är därför viktigt att bestämmelserna om bedömning och betyg tillämpas på ett 
likvärdigt och rättssäkert sätt.”2 

 

Lärare besitter alltså en stor maktposition och har en stor och direkt avgörande roll 
för elevers framtid. Därför är det lätt att hävda, för skolans trovärdighets skull, att 
alla lärare borde ha samma grund att stå på vid betygsättning. Just för att skapa en 
likvärdig och rättssäker betygsättning. Så är alltså inte fallet. Skolverket själva gör 
undersökningar angående skillnader i betyg och konstaterar att det ej råder en 
likvärdig bedömning och betygsättning mellan landets skolor. Vi anser att det har 
hänt väldigt lite på betygsfronten angående likvärdig bedömning och betygsättning. 
Därför ser vi ett stort värde med vår undersökning för att just belysa de eventuella 
skillnader som fortfarande finns i betygssättningen. Dels för fortsatt forskning på 
området och dels för skapa en konstruktiv debatt kring ämnet. Man bör dock ha i 
åtanke att inom en snar framtid ersätts den nuvarande kursplanen med en ny. Om 
denna nya kursplan innehåller nya riktlinjer för en mer likvärdig bedömning och 
betygssättning, är inget vi tagit del av och därför har vi uteslutit den. Vi vill därför i 
detta arbete belysa vilka skillnader eller likheter som finns i betyg mellan olika 
program, elevernas kön och mellan lärares kön. Hur kan sådana skillnader och 
likheter förstås? 

 

Denna undersökning anser vi är relevant för alla som jobbar inom skolans värld eller 
som planerar att arbeta där. Ämnet anser vi även vara relevant för elever och 
föräldrar. 

 

                                                 

 

 

 
1 Utbildningsdepartementet, 1994. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Stockholm: Fritzes  
2 Skolverket. Sammanfattning av rapport 300, 2007. Provbetyg-slutbetyg-likvärdig bedömning? s.28. 
Stockholm: Fritzes 
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1.1 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att beskriva och analysera skillnader och likheter i 
medelbetyg mellan olika gymnasieprogram, mellan pojkar och flickor, samt mellan 
manliga och kvinnliga lärare i ämnena Svenska A, Matematik A och Engelska A. 
Dessutom vill vi belysa eventuella samband mellan betygsättande lärares kön i 
relation till kön på elever och deras slutbetyg.  

 

1.2 Avgränsningar 
Undersökningen avgränsas till en jämförelse mellan två olika gymnasiala program, 
hotell och restaurang- och medieprogrammet, på två olika skolor. Skolorna är 
belägna på två olika orter, Halmstad och Kalmar. Studien har även avgränsats till en 
medelvärdesundersökning på elevernas slutbetyg i kurserna Svenska A, Engelska A 
och Matematik A. 
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Teoretisk förankring och nationell forskning 
Det vi ämnar göra i detta kapitel är att med litteraturen ge en bild av betyg och 
bedömning både förr och idag.  Vi ämnar även belysa könets betydelse i förhållande 
till betyg. En presentation av nationell tidigare forskning redovisas. 

 

2.1.1 Betyg ur ett historiskt perspektiv 
Sverige har genom historien haft ett flertal olika betygssystem, från tidiga 1900-talets 
absoluta betygssystem fram till dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem. 
Där i mellan har system som det relativa betygssystemet applicerats på den svenska 
skolan. 

 

Om vi börjar med det absoluta betygssystemet så användes detta under sent 1800-tal 
och fram till 1960-talet. Det gick ut på att eleverna lärde sig kunskap som var 
absolut, det vill säga att den kunskapen som läraren förmedlade var den korrekta. 
Läraren hade väldigt fria händer i sin betygssättning då det inte fanns några egentliga 
riktlinjer för vad som skulle bedömas. Detta ledde till att betygsbedömningen inte 
utfördes likvärdigt utan olika av olika lärare. I det absoluta betygssystemet gavs 
betyg, på en sjugradig skala från A till C, redan i årskurs ett och uppåt. Utöver dessa 
kunskapsbetyg gavs även betyg i uppförande och ordning, vilket en del politiker 
idag, 2010, debatterar för att återinföra. Under den här tidsperioden ansåg man att 
betygens syfte var att motivera lärare och elever. Dessutom sågs betygen som en 
handling, genom vilken man kunde visa elevers prestationer, för till exempel 
föräldrar, myndigheter och arbetsgivare.3 

 

Under 1960-talet övergick det svenska skolväsendet, från att ha brukat det absoluta 
betygsystemet, till att använda det relativa betygsystemet. Det innebar att tankarna 
angående kunskap hade förändrats. I det relativa betygsystemet såg man kunskap 
som något föränderligt och utvecklande, till skillnad från det tidigare absoluta 
betygsystemet där kunskap var något bestämt och absolut. I det relativa 
betygsystemet var det även viktigt att eleven kände lycka för att på så vis uppnå 
bästa möjliga resultat. Undervisningen var en förberedande del inför framtida 
arbetsliv som väntade med innehåll av prestationer och konkurrens. Likt det absoluta 
betygsystemet var betygen i det relativa betygsystemet till för att motivera elever 
samt att visa upp elevens prestation för föräldrar, myndigheter och arbetsgivare. 

                                                 

 

 

 
3 Samuelsson Johan, 2008. Betyg i teori och praktik. Samuelsson Jansdotter Maria & Kenneth 
Nordgren, (red). Malmö:  Gleerups utbildning AB. 
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Betygen skulle visa samhällets förväntningar av eleven och på så vis underlätta 
övergången till det framtida arbetslivet, vilket i sig innebar att betygen blev väldigt 
viktiga och avgörande för elevernas framtid.4 I det relativa betygsystemet sattes 
betygen på en femgradig skala mellan 1 till 5, där 5 var högsta och således var 1 
lägsta betyg som gick att erhålla. Det som nu skedde var att man jämförde elevers 
prestationer med varandra och betygssättande lärare utgick från en så kallad 
normalfördelningskurva. Det vill säga att lärarna visste på förhand hur många av 
varje betyg de skulle sätta. Detta kunde leda till att vissa elever inte fick de betyg de 
var berättigade. Till exempel kunde en elev, som egentligen var värd en femma, få en 
fyra bara för att läraren kunde känna sig ”tvungen” att följa normalfördelningen.5 

 

Under 1980-talet påbörjades utredningar av det relativa betygsystemet. Av dem 
framgick till exempel att betygen skapade stress, tävlingsinstinkt och konkurrens 
bland elever. Detta ledde till att det år 1994 skapades ett nytt betygsystem, det mål- 
och kunskapsrelaterade betygsystemet, vilket är det system skolan följer idag. Denna 
förändring innebar att det nu bestod av, i grundskolan, en tregradig betygsskala och i 
den frivilliga skolformen en fyrgradig betygsskala. Från G och VG till MVG i 
grundskolan och från IG, G och VG till MVG i den frivilliga skolformen. Det som 
var speciellt med detta betygsystem, tillskillnad från tidigare, var att betygssättningen 
grundades i ett mål och kriteriestyrt system. Det var samma kunskapsmål för alla 
landets skolor och detta skulle på så vis göra att bedömningen blev likvärdig i hela 
Sverige. Eleverna skulle även få kunskap om på vilka grunder de blev bedömda och 
det nya systemet skulle underlätta för läraren att utvärdera elevers kunskaper. De 
olika betygskriterierna och kunskapsmålen var tänkta att fungera som ett redskap för 
läraren i sin betygssättning. Tillskillnad från det tidigare relativa betygsystemet 
jämförs här inte elevernas prestationer med varandra, utan i det mål- och 
kunskapsrelaterade betygsystemet ses det enbart till den enskilde elevens olika 
kunskaper. Dock ska även nämnas att de kunskapsmål som finns att tillgå är fria för 
tolkning vilket leder till att lärare och skolor runt om i landet tolkar dessa till sina 
egna och det medför att de ser olika ut på skolor i landet.6 

 

Ur ett historiskt perspektiv har betygstänket i Sverige gått från en absolut 
kunskapssyn där lärare satte betyg på elever utan några egentliga riktlinjer till en syn 
som fokuserar på kunskap som är föränderlig och ständigt under utveckling. I den 
synen har läraren vissa redskap, i form av mål- och betygskriterier, till hjälp och 
grundförutsättning i sin betygssättning. Men i skrivande stund står vi återigen inför 
en förändring av betygssystemet då politiker på högsta instans arbetar med att ta 
fram ett nytt betygsystem, dock lämnar vi det åt sidan i den här undersökningen.  

                                                 

 

 

 
4 Samuelsson et al. Betyg i teori och praktik. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Något som historien tydligt påvisar som är av värde för vår undersökning, sett till 
ovanstående redovisning av de olika betygssystemen, är att alla tidigare och 
nuvarande betygssystem har på ett eller annat vis lett till en bedömning som inte är 
likvärdig i Sveriges skolor. 

 

2.1.2 Likvärdig bedömning och betygsättning 
Enligt nationalencyklopedin betyder betyg en utsaga om eller bedömning av 
prestationer.7 

 

För oss är bedömning när till exempel en elevs prestation värderas. Exempel kan ges 
från skolans värld när en lärare i ämnet idrott och hälsa skall värdera en elevs 
prestation vid ett konditionstest. Liknande prestationer kommer läraren att värdera 
och det är de här värderingarna som i slutändan sammanställs till ett betyg. Exemplet 
visar, enligt vad vi anser, att ett betyg är en samlad bedömning av en elevs 
prestationer. 

 

Selghed definierar begreppen betygsättning och bedömning på liknande sätt. Han 
menar att bedömningen är en process som ständigt pågår och det är kunskaper och 
färdigheter men även andra aspekter som ska betygsättas. Den stora skillnaden 
mellan dessa två begrepp är att betygsättningen sker på en bestämd tidpunkt, som till 
exempel när ett slutbetyg i en kurs på gymnasiet ges medan bedömningar pågår 
ständigt. Men likheten är att i betygsättningen ska de bedömningar och den kunskap 
eleven förskansat sig synas i form av ett slutbetyg.8 

 

I skolverkets rapport 300 Provbetyg-Slutbetyg-Likvärdig bedömning? diskuteras 
begreppet likvärdig bedömning och betygsättning. En likvärdig bedömning och 
betygsättning är för alla aktörer inom skolväsendet en självklar del som de ska verka 
för. Alla elever ska ha rätt till likvärdiga förutsättningar för att utveckla sina 
kunskaper. Ansvaret för att en likvärdig bedömning och betygsättning förekommer, 
oavsett landskap, kommun eller skola ligger hos staten. Det är staten som 
tillhandahåller ett skolsystem med mål och betygskriterier som i slutändan ger 
skolhuvudmän, rektorer och lärare förutsättningar att ge eleverna en likvärdig 
bedömning och betygsättning.9 

 

                                                 

 

 

 
7 Nationalencyklopedin. www.ne.se/sok/betyg?type=NE. 2010-12-06. 
8 Selghed Bengt, 2006. Betygen i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis. 
Stockholm: Liber AB. 
9 Skolverket. Provbetyg-slutbetyg-likvärdig bedömning?  
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För att förutsättningarna för bedömning och betygsättning ska bli så samstämmig 
som möjligt har staten ett antal verktyg till sitt förfogande. Ett verktyg som varje 
lärare är skyldig att följa vid betygsättning är de nationella kursplanerna med de 
tillhörande uppnåendemål och betygskriterier. För lärarexamen kräver staten att det 
finns en god kunskap i betygsättning och för redan färdiga lärare finns det 
fortbildning till hjälp.10 

 

Problemet är att läraren idag, år 2010, har ett målrelaterat betygsystem där 
förutbestämda uppnående mål och kriterier utgör det som betyget skall utgå ifrån, 
men dessa mål och kriterier är för varje lärare fria att tolka. Och för att det då ska 
råda likvärdiga förutsättningar för eleverna vid betygsättning måste det finnas en 
samstämmig tolkning och tillämpning av betygskriterierna bland landets lärare.11 

 

2004 formulerade skolverket ett handlingsprogram för en då bristfällig likvärdig 
betygsättning. Skolverket definierar likvärdig betygsättning enligt följande:  

”En rättvis betygsättning innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller i en 
viss kurs ska visa elevens kunskaper och färdigheter i det som ska ingå i kursen 
enligt kursplanen och som motsvarar betygskriterierna för betyget. Med likvärdig 
menas att måttstocken för bedömning är den samma för alla elever. Ett betyg i en 
klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass. Grundläggande för en 
rättssäker och likvärdig betygsättning är att de som sätter betygen och som 
utfärdar betygsdokumenten, dvs. de lärare och rektorer, har tillräckliga kunskaper. 
De måste känna till och kunna tillämpa kursplaner, betygskriterier och andra 
bestämmelser. Men enbart att känna till reglerna räcker inte, det krävs också ett 
aktivt lokalt kursplanearbete där betygskriterierna tolkas och anpassas utifrån det 
stoff och de undervisningsmetoder som används. Detta förutsätter en bred 
diskussion mellan lärare såväl inom som mellan olika skolor om hur man ser på 
måluppfyllelse och kunskapskvaliteter. Samrådet krävs för att trygga en likvärdig 
och rättvis betygsättning.” 12 

 

Den nuvarande läroplanen, Lpo94, undersöktes redan i tidigt skede angående hur 
vida skolornas betygsättning var likvärdig i jämförelse med varandra. Selghed 
skriver om en undersökningen gjord på detta. De lokalt framtagna betygskriterierna 
varierade i hög grad mellan de olika skolorna som fanns med i undersökningen. Det 
var till och med så att på vissa skolor förekom det inte alls någon lokalt upprättad 
kursplan för vissa ämnen. Och skolverkets studier av betygsutfall och 
betygsfördelning för 1996-1998 visade på stora skillnader mellan skolor. När skolor 
har som krav på sig att upprätta lokala kursplaner för respektive ämne och detta inte 

                                                 

 

 

 
10 Skolverket, Provbetyg-slutbetyg-likvärdigbedömning. 
11 Ibid. 
12 Ibid. s.9. 
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genomförs eller att tolkningen ser helt olika ut då är det svårt att skapa en 
landsövergripande likvärdig bedömning och betygsättning. 13 

 

Lärarens betygsättning är formellt sett en myndighetsutövning. Hans/hennes 
bedömning och betygsättning av elevens kunskaper kan ha en avgörande betydelse 
för den enskilda elevens framtid och betygen kan inte överklagas efter 
gymnasialexamen. Därför finns en mängd bestämmelser för betygsättning där de 
mest grundläggande tas upp i läroplanen. I den står det tydligt att elevens kunskaper 
ska bedömas och betygsättas utifrån de nationella mål och kriterier som finns för ett 
ämne/kurs. Lärare gör härmed bedömningar som genererar i ett betyg som har stor 
betydelse för elevernas framtid och det är denna värdering som avgör om eleven kan 
komma in på utbildningar och om de kan få arbete. Det är därför viktigt att 
”..bestämmelserna om bedömning och betyg tillämpas på ett likvärdigt och 
rättssäkert sätt.”14 

 

Vid bedömning och betygsättning av kunskap läggs fokus på vad individen har lärt 
sig, oavsett kontext.  Den centrala frågan blir, hur man bedömer och betygsätter 
kunskap som olika individer besitter? Skolan använder sig, bland annat, regelbundet 
av en så kallad autentisk bedömning där prestationer bedöms utifrån kriterier som för 
eleven är kända. En autentisk bedömning sker ofta i en lärandeprocess. Alltså under 
arbetets gång. Detta blir problematiskt då skolan även strävar mot en validerad 
bedömning där kunskaper bedöms och betygsätts efter att lärandet har skett.15   

 

2.1.3 Lärares syn på betyg 
Läraren har som bedömare en enväldig och central roll vid betygsättning av elever. 
Således är det viktigt för läraren att vara införstådd med vad det är som ska bedömas 
och på vilket sätt. Selghed refererar till en studie genomförd på grund- och 
gymnasieskolan om hur lärare anser att de sätter betyg. Där framgår det att många 
lärare ser betygsättningen som en rutin göra. Lärarna är rädda att de ska ge eleverna 
för låga betyg och upplever en press över att behöva motivera varje betyg. En lärare i 
undersökningen kommenterar detta: ”Hur mycket man än funderar, blir det inte 
rättvist i alla fall.” 16 

 

                                                 

 

 

 
13 Selghed. Betygen i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis. 
14 Skolverket. Författningskommentarer för likvärdig bedömning och betygsättning. s.2. 
www.skolverket.se/publikationer?id=2207. 2010-11-28. 
15 Andersson Per, Sjösten Nils-Åke & Song-EE Ahn, 2003. Att värdera kunskap, erfarenhet och 
kompetens. Stockholm: Fritzes. 
16 Selghed. Betygen i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis. 
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Enligt Selghed tenderar lärare att bedöma och betygsätta elever efter olika aspekter 
istället för utifrån de gällande bedömningsprinciperna. ”Elevens ambition och 
ansträngningar i skolarbetet förefaller för många lärare vara en viktig aspekt i 
betyget.”17 Enligt lärarna i undersökningen önskar de att betygsättningen ska spegla, 
på ett rättvist sätt, elevers arbetsinsats och prestationer. Lärarna anser även att 
betygen skall fungera som en motivationshöjare.18 

 

2.1.4 Kön och Betyg 
Enligt Nationalencyklopedin definieras genus som en biologisk klassifikation, alltså 
detsamma som släkte.19 Genus är dock mer än enbart manligt och kvinnligt, vilket 
man även bör ha i beaktning. Raewyn Connell20 menar att när man talar genus är det 
viktigt att se förbi indelningen, manligt och kvinnligt. Genus handlar om sociala 
relationer där individer och grupper agerar och således bör man lägga fokus på dessa. 
Det finns inget biologiskt med genus, det är dagliga sociala aktiviteter. 
Genusmönster kan skilja sig avsevärt beroende på vilket kulturellt sammanhang man 
stoppar in det i.21 I vår undersökning utgår vi från begreppet kön, just den biologiska 
definitionen enligt Nationalencyklopedin. Alltså könet på individen såsom man och 
kvinna, pojke och flicka. 

 

Maria Jansdotter Samuelsson22 skriver om flickors prestationer i jämförelse med 
pojkars i skolan. Hon menar att flickor presterar bättre i språk och humaniora. 
Tidigare presterade pojkar bättre än flickor men flickorna har nu gått förbi pojkarna i 
detta avseende. När pojkarna presterade bäst i skolan var förklaringen att det var 
något naturligt och inget som kunde eller borde förändras. Det var kopplat till 
pojkars biologi. Men när flickor får sätta in sin kunskap i ett sammanhang har det 
visat sig att deras prestationer förbättrats och detta ger även dem en bättre 
helhetsförståelse. Det ska även nämnas att pojkar drar nytta av detta arbetssätt.23 

 

Vidare skriver Jansdotter Samuelsson om att skolan har feminiserats. Hon menar att 
när det blir allt fler kvinnor i skolan tappar pojkarna sina naturliga manliga 
förebilder. Detta försämrar utvecklingen av deras genusidentitet. Det är även möjligt 
att kvinnliga lärare möjligtvis bedriver en undervisning som passar flickor bättre än 
pojkar. Jansdotter Samuelsson belyser de internationella undersökningar som gjorts, 
vilka är få, angående könsmönster mellan lärare och elever. Där visas svaga samband 

                                                 

 

 

 
17 Selghed. Betygen i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis. 
18 Ibid. 
19 Nationalencyklopedin. www.ne.se/sok/genus?type=NE. 2010-12-06. 
20 Connell Raewyn, 2009. Om genus. Göteborg: Bokförlaget Diadalos AB. 
21 Ibid  
22 Samuelsson et al. Betyg i teori och praktik. 
23 Ibid. 
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mellan lärarens kön och goda flick- och pojkprestationer.24 Hon menar även att det är 
viktigt för en lärare att tänka över sin inställning till bland annat genus. Den kommer 
förmodligen att påverka en lärares bemötande av elever med olika tillhörighet. Det 
finns exempel där både manliga och kvinnliga lärare säger sig ha större tolerans mot 
det motsatta könet bland elever. Men det kan vara tvärt om, att till exempel kvinnliga 
elever drar stor nytta av en kvinnlig lärare.25 

 

Per Andersson26 menar att elever kan läsa av en lärare och vad som krävs av denne 
för att uppnå ett visst betyg. När lärare koncentrerar sig på prestationer och 
framträdande i bedömning ges utrymme för eleverna att införskaffa ett strategiskt 
förhållningssätt. Detta framförallt när elever uppfattar betygen som ett resultat av ett 
samspel mellan lärare och elev. Eleven vet alltså vad som krävs och anpassar sig 
efter det.27  

”De yttre kraven på lärare att bland annat sätta betyg, tillsammans med de krav 
som finns på de studerande och den betydelse betygen har för dem, påverkar 
undervisning och studier.”28  

 

Andersson29 skriver vidare om ett lönsamt läsande, där han belyser en undersökning 
av tre olika gymnasieprogram. Där gick det att finna tre olika grupper bland de 
studerande i årskurs tre i de undersökta programmen: 50% som var mycket 
betygsinriktade, 30% som var måttligt betygsinriktade och 20% vilka var föga 
betygsinriktade. Andersson menar att betygsinriktningen just innebär ett så kallat 
lönsamt läsande. Alltså att dessa elever satsar på det som de vet gynnar deras betyg. 
De känner sig oftast tvungna att läsa och det blir en form av ytinlärning. Detta 
påverkar även till att dessa elever inte hinner utvecklas socialt, man lägger till 
exempel ingen stor vikt vid grupparbeten. Dessa elever har även lärt sig vikten av 
samspelet med läraren. De uppvisar ett av läraren önskvärt beteende. Till exempel 
kan de uppträda avvaktande för att inte visa svagheter, de provocerar heller inte 
läraren på något sätt och spelar intresserade.30 Om man ser till vad Ingegerd Tallberg 
Broman31 menar om att flickor fostras in i en skolroll syns det att det finns en könad 
bedömningsnorm som styr flickor. Till exempel till att vara flitiga, ”pluggiga”, vara 
intresserade, räcka upp handen, vara inställsamma, inte vara kritiska och ta egna 
initiativ. Med detta går det att anta att många flickor tillhör den grupp på 50% som 
Andersson32 talar om som är mycket betygsinriktade. 

                                                 

 

 

 
24 Samuelsson et al. Betyg i teori och praktik. 
25 Samuelsson et al. Betyg i teori och praktik. 
26 Andersson Per, 2000. Att studera och bli bedömd. Linköping: Linköpings Universitet. 
27 Ibid.  
28 Ibid. s. 42. 
29 Ibid. s. 46. 
30 Ibid. s. 46 
31 Tallberg Broman Ingegerd, 2002. Pedagogiskt arbete och kön. Lund: Studentlitteratur. 
32 Andersson. Att studera och bli bedömd. 
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Skolverket33 genomförde år 2000 en undersökning av gymnasieelevers betyg i 
kärnämneskurser läsåret 98/99. Undersökningen är baserad på ungefär 75 000 elever 
med betyg. Det som framkom av denna undersökning var att flickor hade högre 
betyg än pojkar och den största skillnaden gick att finna i ämnena Svenska B,  
Religionskunskap A och Svenska som andra språk. Till exempel i Engelska A fanns 
det även där skillnader mellan pojkar och flickor. I Engelska A var det till exempel 
flest pojkar som hade icke godkänt och godkänt samtidigt som det var flest flickor 
som hade väl godkänt och mycket väl godkänt. Det var alltså flickorna som fick de 
högre betygen. Vid granskning av kursen Matematik A så var betygsfördelningen 
istället relativt jämnt fördelad mellan könen. Dock fanns oftast större skillnader på 
olika program än mellan elever på samma program. Störst skillnad mellan könen, till 
flickornas favör, gick att finna i barn och fritidsprogrammet och handelsprogrammet. 
Även detta gick att finna i de natur- och samhällsorienterade programmen där 
skillnaden var till flickornas favör. Pojkar hade ett högre betygssnitt på el- och 
fordonsprogrammet. Det är inte bara skillnad i betygen mellan program och kön utan 
även mellan olika skolor.34 

 

I utbildningsdepartementets rapport om könsskillnader i utbildningsresultat redovisas 
2002/2003 läsårs pojkars och flickors snittbetyg. Här kan det tydligt ses att flickors 
snittbetyg ligger betydligt högre än pojkars, 14,7 mot 13,4. Av de elever som fick 
slutbetyg från gymnasieskolan detta år uppnådde 87% av pojkarna och 92% av 
flickorna behörighet för högskolestudier. Det finns en klar skillnad mellan flickors 
och pojkars studieresultat och detta inte bara på gymnasienivå utan samma mönster 
är även genomgående i grundskolan.35   

 

 

 

2.1.5 Andra faktorers betydelse för betyg 
Det kan finnas väldigt många olika anledningar till varför elever får ett visst betyg. 
Viktigt att poängtera är att vi i vår undersökning inte undersöker anledningar till 
varför vissa betyg sätts. Det är något vi enbart kan spekulera i. Dock anser vi att det 
ändå är viktigt att presentera några anledningar som kan komma att påverka 
betygsättningen.  

 

                                                 

 

 

 
33 Tallberg Broman. Pedagogiskt arbete och kön. 
34 Ibid. 
35 Utbildningsdepartementet. Rapport 7, 2004. Könsskillnader i utbildningsresultat. 
www.regeringen.se/content/1/c6/03/29/24/25be4b9a.pdf. 2010-12-06 
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Två viktiga variabler som kan tänka sig påverka betygsättning och elevers 
studieresultat är faktorer i skolmiljön och i hemmiljön.36 Framför allt råder olika 
förutsättningar för bedömning och betygsättning i skolan. Enligt skolverkets egna 
kvalitetsgranskning år 2000 framgick det att det fanns stora skillnader i 
förutsättningarna för en likvärdig bedömning och betygsättning av elever. 
Kvalitetsgranskningen var nationell och innefattade flera skolor från landets 
kommuner. Det som framgick var bland annat att lärarnas kunskaper angående 
kursplanen varierade. Dessutom varierade lärarnas förståelse kring tankarna om 
betygsättning i styrsystemet. Även de lokala kursplanerna spelade in på 
förutsättningarna gällande betygsättningen. Vissa skolor lade nivån för högt i sin 
bedömning och betygsättning medan andra lade den för lågt. Oftast stämde de lokala 
kursplanerna dåligt överens med de nationella riktlinjer som finns. Lärares syn på 
bedömning och betygsättning spelar självklart även den en stor roll och blir en orsak 
till variationen mellan skolorna.37 Som sagt finns det olika anledningar till varför 
elever får ett visst betyg och som framgick här var förutsättningarna för 
betygsättning en stor anledning. I sin tur finns det många olika anledningar till varför 
förutsättningarna skiljer sig mellan skolor. 

 
”Sammantaget visade granskningen att det fanns bristande förutsättningar för en 
likvärdig bedömning och betygsättning.”38 

 

I kvalitetsgranskningen jämfördes även resultaten på de nationella proven. Det 
visade sig där att lärare och skolor har en tendens att sätta betyg som inte är rimliga i 
relation till provresultaten.39 

 

Björklund, Edin, Fredriksson och Kreuger40 skriver om vikten av resursinsatser för 
studieresultaten. De lyfter främst fram klasstorlek och lärarkvalifikationer som två 
variabler som påverkar studieresultaten. 

  
”...mindre klasser har en positiv effekt på studieresultat...”41  

 

De hävdar alltså att mindre klasser eller större lärartäthet, skulle påverka 
studieresultatet till det positiva. Även läraren har stor inverkan på studieresultatet. 

                                                 

 

 

 
36 Björklund Anders, Edin Per-Anders, Fredriksson Peter & Kreuger Alan B, 2003. Den svenska 
skolan – effektiv och jämlik? Stockholm: SNS Förlag. 
37 Skolverkets allmäna råd, 2004. Likvärdig bedömning och betygsättning.  Stockholm: Fritzes 
38 Ibid. s. 5.  
39 Ibid.  
40 Björklund et al. Den svenska skolan – effektiv och jämlik? 
41 Ibid.  s. 51.  
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Björklund et al42 menar att det finns en stor empirisk litteratur som visar på att lärare 
påverkar elevers studieresultat. Det ska dock kommas ihåg att det är svårt att säga 
vilken lärarstil som bör appliceras för bästa studieresultat. Även IT, ekonomi och 
arbetsmiljö är faktorer som kan påverka elevers studieresultat.43  

 

 

 

                                                 

 

 

 
42 Björklund et al. Den svenska skolan – effektiv och jämlik? 
43 Ibid. 
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3 PROBLEM 
Den svenska skolan strävar efter en likvärdig bedömning och betygsättning men har 
inte lyckats att uppnå detta genom de olika betygssystem som använts genom åren. 
Vi anser att det är varje elevs rättighet att kunna bli bedömd och betygsatt på samma 
villkor som landets övriga elever. Vi tror även det är viktigt för läraryrkets 
trovärdighet och status att en likvärdig bedömning och betygsättning av elevers 
prestationer görs. Som litteraturen och den tidigare forskningen i bakgrundskapitlet 
visar finns det skillnader mellan pojkar och flickors betyg och hur manliga och 
kvinnliga lärare förhåller sig till kön vid betygsättning. Skolverket gör egna 
utvärderingar angående likvärdig bedömning och betygsättning detta har visats vara 
bristfälligt, d.v.s. att det finns stora skillnader i vad som bedöms i ett betyg och vilket 
slutbetyg som ges. Vi anser att det inte görs särskilt mycket åt denna problematik och 
därför anser vi det vara viktigt att ytterligare belysa detta problem. Man ska dock ha i 
åtanke att det inom en snar framtid kommer att sättas ett nytt betygsystem i bruk. Det 
skulle kunna vara så att detta behandlar frågorna kring likvärdig betygsättning på ett 
bättre sätt än vad nuvarande gör. Detta är inget vi tar hänsyn till i vår undersökning. 
Vi anser det dock vara viktigt att nämna för att visa att vi är medvetna om detta. 

 

Det vi ämnar göra med denna uppsats är att ta reda på om den skillnad som 
litteraturen och tidigare forskning visar angående likvärdig betygsättning och 
skillnaden mellan pojkar och flickors betyg, faktiskt finns. För vår undersökning har 
vi valt att använda två separata gymnasieprogram belägna på var sin ort i landet. Ett 
program i Halmstad, hotell- och restaurangprogrammet, i västra Sverige och ett 
program i Kalmar, medieprogrammet, i östra Sverige. Med insamlad data i form av 
slutbetyg i ämnena Svenska A, Matematik A och Engelska A kommer vi undersöka 
om det i jämförelse mellan dessa två program finns likheter eller skillnader i 
betygsmedelvärdet. Vi kommer också undersöka vilka likheter och skillnader mellan 
pojkar och flickors betygsmedelvärden som finns och om ett eventuellt samband kan 
kopplas till vilket kön den betygsättande läraren har. 

 

Vi ämnar genomföra undersökningen utifrån dessa frågeställningar: 

 

1. Vilka likheter och skillnader finns det mellan de båda gymnasieprogrammens 
betygsmedelvärde i ämnena Svenska A, Matematik A och Engelska A? 
 

2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan pojkar och flickors 
betygsmedelvärde i Svenska A, Matematik A och Engelska A?  
 

3. Vilka eventuella samband finns det mellan betygsättande lärares kön och 
elevens kön vad gäller betyg i ämnena Svenska A, Matematik A och 
Engelska A? 
 

4. Vilka likheter och skillnader finns mellan manliga och kvinnliga lärares satta 
betyg? 
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4 METOD 
Avsnittet nedan behandlar val av metod och analys. Avsnittet innehåller även val av 
undersökningsgrupp, validitet och reliabilitet och etiska aspekter. 

 

4.1 Kvantitativ undersökning 
 

Eftersom våra frågeställningar rör kvantitativ variation är vårt angreppssätt 
kvantitativt och vi använder statistiska hypotesprövningsmetoder för att analysera 
medelvärdesskillnaderna i termer av huruvida de är statistiskt säkerställda eller ej. 
Resultaten beskrivs i medelvärdestabeller, ibland också med hjälp av korstabeller, 
samt p-värden (signifikansvärden). Då p<0.05 betraktas skillnader eller samband 
som statistiskt säkerställda. Då vi har ambitionen att försöka finna likheter och 
skillnader i betygssättningen mellan program, kön och betygsättande lärares kön är 
det en bra idé att vi använder oss av flera personer i undersökningen som har olika 
värden på variablerna betyg, kön, ämne och program. För att försöka finna svar på de 
frågeställningar vi använder oss av i undersökningen kommer vi som analysverktyg 
använda oss av bivariat analys. Vi kommer att presentera vårt resultat i 
medelvärdestabeller och frekvenstabeller av den anledningen att de kan analysera 
samband och relationer mellan variabler.44 

 

Det insamlade empiriska materialet för vår undersökning är betygsdokument från två 
skolor. Dessa betygsdokument är offentliga handlingar som en myndighet samlat in 
och innefattas då i kategorin offentlig statistik. Att arbeta med redan insamlat 
material är något som Bryman rekommenderar studenter som skriver uppsatser eller 
examensarbeten.45 

 

Nackdelarna med att använda sig av en kvantitativ metod är enligt vissa kritiker att 
resultaten i forskningen har svårigheter att innehålla ett större djup.46 Kvalitativa 
intervjuer hade för undersökningen kunnat ge en djupare förståelse för hur elevers 
och lärares uppfattning kring likvärdig bedömning ser ut. Intervjuer hade eventuellt 
kunnat svara på hur lärare förhåller sig till kön vid betygsättning.  

 

 

                                                 

 

 

 
44 Bryman Alan, 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 
45 Ibid. 
46 Stukát. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 
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4.2 Datainsamling 
Det empiriska material vi ska arbeta med i vår undersökning är olika 
betygsdokument från två gymnasieskolor. Betygsdokumenten är en offentlig 
handling, det vill säga offentlig statistik.47 Det finns vissa fördelar att arbeta med just 
offentlig statistik. Till exempel är redan informationen insamlad, vi behöver alltså 
inte samla in något mer än färdigställda dokument. Dessutom är de personer som 
lämnar ut informationen oberoende av undersökningen vilket minskar de problem 
som kan uppstå angående reaktivitet. Det vill säga att vi som forskare inte påverkar 
informationen på något vis. En annan fördel med offentlig statistik är att den kan 
undersökas över tid då den oftast sammanställs årligen.48 

 

Det ska även nämnas att det finns vissa nackdelar med offentlig statistik. De siffror 
som fås fram behöver inte alltid vara hela sanningen, ett mörkertal bör finnas med i 
beräkningarna. Till exempel när man mäter arbetslöshet så finns det alltid de 
personer utan jobb som inte anmäler sig till arbetsförmedlingen och på så vis inte 
heller kommer med i statistiken. Dom syns alltså inte i den offentliga statistiken. 
Därför kan det finnas fler arbetslösa än vad statistiken visar.49 Eftersom det inte är vi 
som sköter insamlandet av materialet kan detta leda till att vi inte kommer ha en god 
kännedom om det. Det kommer alltså ta oss tid att lära känna materialets strukturer 
och koder. Det skulle även kunna vara så att det saknas viktiga variabler i materialet 
som vi ämnat undersöka. Eftersom materialet sammanställs i ett annat syfte än vad 
vår undersökning syftar till.50 Vi kommer specifikt att be att få med vissa variabler, 
vilka för vår undersökning är viktiga. 

 

Vid arbete med insamlade dokument, så som vi ämnar göra, är det viktigt att tänka 
på dokumentens kvalité genom vissa bedömningskriterier. Vi bör ställa oss frågande 
till dokumentens autenticitet, det vill säga om materialet är äkta. Även till materialets 
trovärdighet, om materialet är korrekt utan felaktigheter eller om det har förvrängts 
på något sätt. Vi bör även ställa oss frågande till materialets representativitet och 
meningsfullhet. Till exempel om materialet är typiskt gällande vår urvalsgrupp och 
om det är tydligt och begripligt.51 

 

 

 

                                                 

 

 

 
47 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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4.3 Undersökningsgrupp 
Enligt Stukát är valet av undersökningsgrupp viktigt för att undersökningen skall 
uppfattas som intressant. Han poängterar vikten av att motivera sin urvalsgrupp och 
hur valet av undersökningsgrupp gått till.52  

 

I vår undersökning kommer urvalet bestå av de elever som våren 2010 tog examen 
från hotell- och restaurang programmet i Halmstad och de elever som tog examen 
från medieprogrammet i Kalmar. Totalt sett kommer det att vara 35 elever från 
hotell- och restaurang programmet i Halmstad, varav 17 pojkar och 18 flickor, och 
40 elever från medieprogrammet i Kalmar, varav 4 pojkar och 36 flickor, som vi 
kommer samla in slutbetyg på i ämnena Svenska A, Matematik A och Engelska A. 
Dessa slutbetyg, vilka kommer att bli 105st till antalet från skolan i Halmstad och 
120st från skolan i Kalmar, finns för allmänheten att ta del av och kommer i vårt fall 
kunna hämtas från respektive kommuns utbildningsförvaltning. Andelen pojkar är 
störst på hotell- och restaurangprogrammet, ca 56 % mot ca 10 % på 
medieprogrammet. 

 

Det som ligger till grund för de två valda städerna beror på många likheter dem 
emellan. Valet av program är ett så kallat bekvämlighetsurval då vi valt program som 
vi hade lätt tillgång till. Både Kalmar och Halmstad är två stycken medelstora 
svenska städer som ligger belägna på var sin kustsida av landet, Halmstad i väst och 
Kalmar i öst. Till invånarantalet sett är Halmstad en något större stad men om 
jämförelsen görs på vad kommunerna satsar sina pengar är de lika. Procentuellt sett 
till inkomsten satsar Halmstad och Kalmar samma procent på barn och utbildning.53 
54 Detta är en stor orsak till just valet av de båda städerna. Städerna är även i stort 
lika varandra gällande att alla de olika samhällsklasserna och sociala strukturer finns 
representerade. Detta anser vi leder till att skolorna har ungefär en likadan 
urvalsgrupp av elever.  

 

De två valda skolorna för undersökningen är också de valda utifrån dess likhet i 
jämförelse med varandra. Skolorna består av både högskoleförberedande program 
och yrkesförberedande program. Storleks mässigt i antal elever är de båda skolorna 
lika då det studerar mellan 900 och 1000 elever där dagligen. De båda skolornas 
upptagningsområde är även det likt varandra då vi, som tidigare nämnts, kan anta att 
eleverna härstammar från alla samhällsklasser. Värt att nämna är också att de båda 
skolorna arbetar med likabehandlingsplaner. Dessa behandlar frågor om 
arbetsförhållande, rättvis könsfördelning, lika villkor i inflytande bland elev och 

                                                 

 

 

 
52 Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 
53 Planeringsdirektiv- mål och budget. www.halmstad.se. 2010-11-23. 
54 Ekonomi. www.kalmar.se. 2010-11-23. 
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lärare, att samma möjligheter ges oavsett könstillhörighet och kulturell bakgrund och 
att alla arbetar tillsammans mot kränkningar och mobbning.55 56 

 

Könsfördelningen mellan lärarna på programmen och i de undersökta kurserna är 
väldigt olika. Exempelvis är det i Matematik A bara manliga lärare på Hotell- och 
restaurangprogrammet som undervisar i Matematik A samtidigt som det inte är en 
enda manlig lärare som undervisar i Matematik A på Medieprogrammet. Det råder 
även en skillnad i könsfördelning mellan programmen i de andra kurserna. 

 

4.4 Databearbetning 
Till att börja med måste den insamlade datan omkodas. Namn på eleverna kommer 
omkodas till vilket kön de tillhör och variabeln har då istället för deras namn blivit 
pojke eller flicka. Samma utförande kommer göras på betygsättande lärare, från 
namn till man eller kvinna. För att hålla isär vilket program datan inhämtats ifrån 
kommer vi ha gett dessa variabler ändelsen 1 om datan inhämtats från hotell- och 
restaurangprogrammet i Halmstad och ändelsen 2 om datan inhämtats från 
medieprogrammet i Kalmar. Exempel: Man1 är detsamma som ”Kenneth” 
betygsättande lärare på skolan i Halmstad. Och Kvinna2 är detsamma som ”Yvonne” 
betygsättande lärare i Kalmar. Namnen i exemplet är fingerade för att bevara lärarnas 
anonymitet.   

 

I den insamlade betygsdatabasen kommer variablerna anges som IG, G, VG och 
MVG. Dessa kommer omkodas i linje med hur betyg översätts till poäng vid 
högskoleantagningar. Detta innebär att betyget IG tilldelas variabeln 0. Betyget G 
variabeln 10. Betyget VG variabeln 15. Betyget MVG variabeln 20. Detta kommer 
att göra det enklare att ta fram ett betygsnitt då variabeln kodats om. 

 

När vi analyserar datan ämnar vi att svara på de frågeställningar vi ställt i vår 
problemformulering. Vi kommer att presentera resultatet i tabeller där de olika 
variablerna sätts in för att finna samband eller eventuella likheter och skillnader. Vid 
bearbetning av resultaten kommer vi att konsultera en statistiker för att få hjälp med 
statistiska analyser i data programmet SPSS.  

 

                                                 

 

 

 
55 Kvalitetsredovisning undersökt skola Halmstad. 2009. 
56 Hemsida undersökt skola Kalmar. 2010-11-23 
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4.5 Etiska aspekter 
När en undersökning ska genomföras finns det vissa etiska aspekter man bör ha i 
beaktning. Det handlar främst om hur forskaren behandlar de personer och det 
material som studeras. Om en person som forskar inte följer dessa aspekter är risken 
stor att den får skarp kritik och ett dåligt rykte. Men framför allt kan 
försökspersonerna komma till skada.57 När vi genomför vår undersökning utgår vi 
från några etiska principer som Bryman58 behandlar. Nämligen, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

När kontakt med de berörda skolorna tas har vi informationskravet i åtanke. Det vill 
säga att vi informerar den person som ger oss material till vår undersökning. Vi ska 
dock nämna att vi hämtar ut betygsdokument, vilka är offentliga handlingar, så 
skolorna kan inte neka en utlämning av dessa dokument. Vi vill ändå följa Brymans 
principer ifall något oväntat skulle ske.  

 

En annan viktig etisk princip för vår undersökning är konfidentialitetskravet. Detta 
innebär att vi kommer att hantera de undersökta personernas uppgifter med största 
möjliga konfidentialitet. Till exempel i de dokument vi kommer att samla in finns 
namn och i vissa fall personnummer på personerna. Dessa kommer vi att radera och 
ersätta med personens kön. Här kommer vi även göra ett ställningstagande angående 
hur vi nämner de undersökta skolorna i undersökningen. Vi kommer inte att nämna 
dem vid något namn och därför kommer vi inte heller kunna skriva ut vissa 
referenser korrekt. Till exempel berörande skolorna, deras program och vissa 
dokument vi hänvisar till. Dessutom kommer dokumenten att förvaras på våra 
privata datorer, vilka endast vi har tillgång till, och därför kan inte obehöriga komma 
åt dessa. Vi kommer inte heller använda oss av de uppgifter vi samlat in till något 
annat än vår undersökning, vilket är viktigt enligt nyttjandekravet.59 

 

 

4.6 Validitet och generaliserbarhet 
Enligt Bryman60 innebär reliabilitet pålitligheten, överensstämmelsen och 
följdriktningen hos ett mått på ett begrepp. Validitet innebär hur de indikatorer man 
utformat verkligen mäter just det begrepp man valt att mäta.61  
 
 

                                                 

 

 

 
57 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 
58 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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Vi anser att vårt materials reliabilitet och validitet, alltså materialets trovärdighet, 
kan ses som relativt god. Just på grund av att materialet inte kunnat påverkas av 
varken vi som forskare eller de personer som lämnat ut materialet. Men det ska dock 
finnas i åtanke att det kan finnas andra omständigheter som kan tänkas påverka vårt 
material. Framför allt sett över tid. Det kan till exempel vara så att det kommer nya 
nationella direktiv angående mål- och betygskriterier, vilket skulle ändra 
förutsättningarna helt. Det skulle även kunna vara så att skolorna får större resurser 
till att bedriva en bättre undervisning. Vilket i längden skulle kunna leda till att 
betygen förbättrades.62  Det kan som sagt finnas många anledningar till varför ett 
visst betyg sätts.  Dessa kan komma att påverka vårt materials validitet. Till exempel 
bör vi tänka på att variationen mellan olika etniska och sociala grupper kan påverka 
materialet.63 

 

 

                                                 

 

 

 
62 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder 
63 Ibid. 
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5 RESULTAT 
I följande kapitel kommer resultaten från den bearbetade datan att presenteras utifrån 
våra frågeställningar. 

 

5.1 Frågeställning 1:  

Vilka likheter och skillnader finns det mellan de båda gymnasieprogrammens 
betygsmedelvärde i ämnena Svenska A, Matematik A och Engelska A? 
 

För att redovisa likheter och skillnader mellan de undersökta programmens 
betygsmedelvärde har tabeller skapats för att besvara den första frågeställningen. 
Tabellerna är uppdelade för de tre valda ämnena och innehåller antalet elever från de 
båda skolorna och vilket betyg samt betygsmedelvärde de båda skolorna har. 

 

Tabell 1.1 Fördelning av betyg och betygsmedelvärde mellan de båda 
programmen i Matematik A. 

Matematik A Betyg 

 Hotell- och 
restaurangprogrammet, 
Halmstad 

Medieprogrammet, 
Kalmar 

p-värde 

Antal (n) 35 40  

IG (=0) 7 1  

G (=10) 22 21  

VG (=15) 6 16  

MVG (=20) 0 2  

Medelvärde 8,8 12,2 p < 0,05 

Förkortningar: IG = Icke Godkänt, G = Godkänt, VG = Väl Godkänt, MVG = Mycket Väl Godkänt 

 

I tabell 1.1 kan det tydligt ses en skillnad mellan de båda programmens 
betygsmedelvärde för ämnet Matematik A. Skillnaden i betygsmedelvärde ligger i 
mellan 8,8 för hotell och restaurang programmet i Halmstad och 12,2 för medie 
programmet i Kalmar. En tydlig förklaring till denna skillnad i betygsmedelvärde 
kan ses i betygsfördelningen mellan programmen. För eleverna på hotell och 
restaurang programmet i Halmstad har fler elever tillgivits betyget IG, sju till antalet. 
Samtidigt har det på medieprogrammet i Kalmar endast tillgivits eleverna ett IG 
betyg. För betyget G är fördelningen något mer jämn mellan programmen, 22 till 
antalet på hotell- och restaurangprogrammet i Halmstad och 21 på medieprogrammet 
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i Kalmar. Men i betyget VG är skillnaden i fördelning större, sex till antalet för hotell 
och restaurang programmet och 16 till antalet för medieprogrammet i Kalmar. För 
betyget MVG är fördelningen noll till hotell och restaurang programmet och två till 
medieprogrammet. 

 

Det föreligger en statistiskt säkerställd skillnad i betygsmedelvärden (hotell- och 
restaurang 8.8 och medieprogrammet 12,2, p<0,05) mellan programmen. Det går att 
utläsa från nämnda tabell att det är fler elever på hotell- och restaurang programmet 
som tilldelats betyget IG i jämförelse med medieprogrammet. Samtidigt har det på 
medieprogrammet tilldelats fler VG och MVG betyg. Detta gör att 
betygsmedelvärdet för medieprogrammet är högre än hotell- och restaurang 
programmets betygsmedelvärde.  

 

 

Tabell 1.2 Fördelning av betyg och betygsmedelvärde mellan de båda 
programmen i Svenska A. 

Svenska A Betyg 

 Hotell- och 
restaurangprogrammet, 
Halmstad 

Medieprogrammet, 
Kalmar 

p-värde 

Antal (n) 35 40  

IG (=0) 0 0  

G (=10) 20 8  

VG (=15) 14 22  

MVG (=20) 1 10  

Medelvärde 12,2 15,2 p < 0,05 

Förkortningar: IG = Icke Godkänt, G = Godkänt, VG = Väl Godkänt, MVG = Mycket Väl Godkänt 

 

I tabell 1.2 kan precis som i tabell 1.1 en statistiskt säkerställd skillnad i 
betygsmedelvärde för Svenska A utläsas. Skillnaden i betygsmedelvärde är 12,2 för 
hotell- och restaurang programmet i Halmstad och 15.2 för medieprogrammet i 
Kalmar, p<0,001. Skillnaden i betygsmedelvärde mellan programmen ligger även här 
i betygsfördelningen. Fler G betyg har tilldelats på hotell- och restaurang 
programmet i Halmstad, 20 till antalet, jämfört vad som tilldelats på 
medieprogrammet i Kalmar, åtta till antalet. För betyget VG är tilldelningen 14 på 
hotell- och restaurang och 22 på medie programmet. Betyget MVG är det fler som 
tilldelats på medieprogrammet i Kalmar, 10 till antalet, jämfört hotell- och restaurang 
programmet i Halmstad, där endast ett MVG är satt. 
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Det ses skillnad i betygsmedelvärde mellan programmen där elever på hotell- och 
restaurangprogrammet i Halmstad tilldelats fler G betyg än elever på 
medieprogrammet i Kalmar. Där har det istället tilldelats fler av betygen VG och 
MVG. Denna skillnad i fördelning av betyg gör att medieprogrammet i Kalmar har 
ett högre betygsmedelvärde än vad hotell- och restaurang programmet har. 

 

 

Tabell 1.3 Fördelning av betyg och betygsmedelvärde mellan de båda 
programmen i Engelska A. 

Engelska A Betyg 

 Hotell- 
restaurangprogrammet, 
Halmstad 

Medieprogrammet, 
Kalmar 

p-värde 

Antal (n) 35 40  

IG (=0) 1 0  

G (=10) 17 15  

VG (=15) 10 19  

MVG (=20) 7 6  

Medelvärde 13,1 13,8 p > 0,05 

Förkortningar: IG = Icke Godkänt, G = Godkänt, VG = Väl Godkänt, MVG = Mycket Väl Godkänt 

 

I tabell 1.3 kan ingen statistiskt säkerställd skillnad i betygsmedelvärdet utläsas, 
p>0,05. Betygsmedelvärdet för hotell och restaurang programmet är 13,1 och för 
medie programmet är betygsmedelvärdet 13,8. Vi kan konstatera att det inte finns 
någon statistiskt säkerställd skillnad mellan betygsmedelvärdena i engelska A. 

  

 

5.2 Frågeställning 2:  

Vilka likheter och skillnader finns det mellan pojkar och flickors 
betygsmedelvärde i Svenska A, Matematik A och Engelska A?  
 

För att redovisa likheter och skillnader mellan pojkars och flickors betygsmedelvärde 
har tabeller skapats för att besvara den andra frågeställningen. Tabellerna är 
uppdelade för de tre valda ämnena, respektive program och innehåller antalet pojkar 
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och flickor från programmet samt vilket betyg och betygsmedelvärde de båda könen 
har tilldelats. Ytterligare en tabell har skapats för att redovisa det totala 
betygsmedelvärdet mellan pojkar och flickor på hotell- och restaurang programmet i 
Halmstad och medieprogrammet i Kalmar. 

 

Tabell 2.1 Pojkar och flickors betygsmedelvärde i Matematik A på hotell- och 
restaurangprogrammet. 

Matematik A Betyg Hotell- och restaurangprogrammet 

 Pojkar Flickor p-värde 

Antal (n) 17 18  

Medelvärde 8,2 9,4 p > 0,05 

 

Av tabell 2.1 framgår det att det inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad 
mellan pojkar och flickors betyg i Matematik A på hotell- och restaurang 
programmet i Halmstad, p>0,05. Däremot framgår det genom de olika 
betygsmedelvärdena mellan könen att pojkarnas betygsmedelvärde är något lägre, 
8,2 mot flickornas 9,4. 

 

 

Tabell 2.2 Pojkar och flickors betygsmedelvärde i Matematik A på 
medieprogrammet. 

Matematik A Betyg Medieprogrammet 

 Pojkar Flickor p-värde 

Antal (n) 4 36  

Medelvärde 10,0 12,5 p > 0,05 

 

Av tabell 2.2 framgår det att det inte finns någon  statistiskt säkerställd skillnad 
mellan pojkar och flickors betyg i Matematik A på medieprogrammet i Kalmar, 
p>0.05. Av tabell 2.2 framgår det att pojkar på medieprogrammet i Kalmar tilldelas 
ett betygsmedelvärde på 10,0 medan flickorna tilldelas ett betygsmedelvärde på 12,5. 
Dock är antalet pojkar litet i förhållande till antalet flickor på medieprogrammet. 
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Tabell 2.3 Pojkar och flickors betygsmedelvärde i Matematik A, båda 
programmen. 

Matematik A Betyg – Pojkar vs Flickor, Totalt 

 Pojkar Flickor p-värde 

Antal (n) 21 54  

Medelvärde 8,6 11,4 p < 0,05 

 

Totalt sett finns det en statistiskt säkerställd skillnad i matematikbetyg mellan pojkar 
och flickor. Pojkar tilldelas ett betygsmedelvärde på 8,6 och flickor ett 
betygsmedelvärde på 11,4. Det kan även i tabell 2.3 utläsas en skillnad i antalet 
pojkar och flickor som erhållit ett betyg i Matematik A, 21 pojkar och 54 flickor. 

 

 

Tabell 2.4 Pojkar och flickors betygsmedelvärde i Svenska A på hotell- och 
restaurangprogrammet. 

Svenska A Betyg Hotell- och restaurangprogrammet 

 Pojkar Flickor p-värde 

Antal (n) 17 18  

Medelvärde 10,5 13,8 p < 0,05 

 

Av tabell 2.4 framgår det att det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan pojkar 
och flickors betyg i Svenska A på hotell- och restaurang programmet i Halmstad, 
p<0.001. Enligt tabell 2.4 tilldelas flickorna ett högre betygsmedelvärde, 13,8, 
samtidigt som pojkarna tilldelas ett lägre, 10,5. 

 

Tabell 2.5 Pojkar och flickors betygsmedelvärde i Svenska A på 
medieprogrammet. 

Svenska A Betyg Medieprogrammet 

 Pojkar Flickor p-värde 

Antal (n) 4 36  

Medelvärde 12,5 15,5 p > 0,05 
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Av tabell 2.5 framgår det att det inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad 
mellan pojkar och flickors betyg i Svenska A på medieprogrammet i Kalmar, p>0.05. 
Dock kan en skillnad mellan de båda könens betygsmedelvärde utläsas. Pojkarna på 
medieprogrammet i Kalmar tilldelas ett betygsmedelvärde på 12,5 och flickorna 
tilldelas ett betygsmedelvärde på 15,5. Dock är antalet pojkar litet i förhållande till 
antalet flickor på medieprogrammet. 

 

Tabell 2.6 Pojkar och flickors betygsmedelvärde i Svenska A, båda 
programmen. 

Svenska A Betyg – Pojkar vs Flickor, Totalt 

 Pojkar Flickor p-värde 

Antal (n) 21 54  

Medelvärde 11,0 15,0 p < 0,05 

 

Det finns en statistiskt säkerställd skillnad i betygsmedelvärde, p<0,05. Totalt sett 
tilldelas pojkar ett betygsmedelvärde på 11.0 och flickor ett betygsmedelvärde på 
15,0.  

 

Tabell 2.7 Pojkar och flickors betygsmedelvärde i Engelska A på hotell- och 
restaurangprogrammet. 

Engelska A Betyg Hotell- och restaurangprogrammet 

 Pojkar Flickor p-värde 

Antal (n) 17 18  

Medelvärde 12,9 13,3 p > 0,05 

 

Av tabell 2.7 framgår ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan pojkar och flickors 
betyg i Engelska A på hotell- och restaurang programmet i Halmstad, p>0.05. 
Däremot kan en liten skillnad i betygsmedelvärdena utläsas. Skillnaden är inte stor 
men flickorna på hotell- och restaurang programmet i Halmstad tilldelas ett 
betygsmedelvärde på 13,3 och pojkarna tilldelas 12,9. 
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Tabell 2.8 Pojkar och flickors betygsmedelvärde i Engelska A på 
medieprogrammet. 

Engelska A Betyg Medieprogrammet 

 Pojkar Flickor p-värde 

Antal (n) 4 36  

Medelvärde 15,0 13,7 p > 0,05 

 

Av tabell 2.8 framgår ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan pojkar och flickors 
betyg i Engelska A på medieprogrammet i Kalmar, p>0.05. Dock kan en skillnad vid 
jämförelse mellan pojkars och flickors betygsmedelvärde i Engelska A utläsas. 
Pojkarna på medieprogrammet i Kalmar har ett betygsmedelvärde på 15,0 och 
flickorna ett betygsmedelvärde på 13,7. Dock är antalet pojkar litet i förhållande till 
antalet flickor på medieprogrammet. 

 

Tabell 2.9 Pojkar och flickors betygsmedelvärde i Engelska A, båda 
programmen. 

Engelska A Betyg – Pojkar vs Flickor, Totalt 

 Pojkar Flickor p-värde 

Antal (n) 21 54  

Medelvärde 13,3 13,6 p > 0,05 

 

Som framgår av tabell 2.9 finns det inte heller någon statistiskt säkerställd skillnad 
mellan pojkars och flickors medelvärde i engelska A totalt sett, med programmen 
sammanslagna. Pojkar och flickor har i stort sett samma betygsmedelvärde i 
Engelska A.  

 

5.3 Frågeställning 3: 

Vilka eventuella samband finns det mellan betygsättande lärares kön och 
elevens kön vad gäller betyg i ämnena Svenska A, Matematik A och Engelska 
A? 
 

För att redovisa eventuella samband mellan betygsättande lärares kön och det kön 
eleven har till det slutbetyg som sätts har tabeller skapats för att besvara den tredje 
frågeställningen. Tabellen redovisar lärarkön, elevkön och vilket betygsmedelvärde 
som tilldelats respektive elevkön.  
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Tabell 3.1 Manliga och kvinnliga lärares fördelning av betygsmedelvärde på 
pojkar, flickor och totalt i Matematik A, båda programmen. 

Samband Lärar kön, Elev kön och Betyg Matematik A 

Elev kön Lärar kön Antal betyg 
(n) 

Medelvärde p-värde 

Man: 14 7,8 Pojke 

Kvinna: 4 10,0 

 

p > 0,05 

Man: 18 9,4 Flicka 

Kvinna: 36 12,5 

 

p < 0,05 

Man: 32 8,7 

Kvinna: 40 12,2 

 

p < 0,05 

Totalt 

Totalt: 72 10,6  

 

Av tabell 3.1 framgår inget statistiskt säkerställts samband mellan lärarens kön och 
elevens kön i Matematik A betyg, p>0.05. Men däremot finns statistiskt säkerställda 
skillnader mellan manliga och kvinnliga matematiklärare gällande betyg i Matematik 
A totalt sett, p<0.05.  

 

Av tabell 3.1 kan ingen statistiskt säkerställd skillnad i betygsmedelvärdet för pojkar 
mellan manliga och kvinnliga lärare utläsas. Utav manliga matematiklärare tilldelas 
pojkar ett betygsmedelvärde på 7,8 och utav kvinnliga 10,0. Men en statistiskt 
säkerställda skillnad kan utläsas av flickors betygsmedelvärde mellan manliga och 
kvinnliga matematiklärare. Manliga lärare tilldelar flickorna ett betygsmedelvärde på 
9,4 och kvinnliga ett betygsmedelvärde på 12,5. Skillnaden i betygsmedelvärde 
mellan manliga och kvinnliga matematiklärare är statistiskt säkerställd och då tydlig. 
Manliga lärare tilldelar ett betygsmedelvärde på 8,7 och kvinnliga tilldelar ett 
betygsmedelvärde på 12,2. Dock är det endast fyra pojkar med vilket innebär att 
slumpen har stort inflytande på resultaten. 
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Tabell 3.2 Manliga och kvinnliga lärares fördelning av betygsmedelvärde på 
pojkar, flickor och totalt i Svenska A, båda programmen. 

Samband Lärar kön, Elev kön och Betyg Svenska A 

Elev kön Lärar kön Antal betyg 
(n) 

Medelvärde p-värde 

Man: 1 10,0 Pojke 

Kvinna: 18 11,1 

 

p > 0,05 

Man: 18 15,2 Flicka 

Kvinna: 36 14,8 

 

p > 0,05 

Man: 19 15,0 

Kvinna: 54 13,6 

 

p > 0,05 

Totalt 

Totalt: 73 13,9  

 

Av tabell 3.2 framgår inget statistiskt säkerställt samband mellan lärarens kön och 
elevens kön i Svenska A betyg, p>0.05. Det framgår heller inte några statistiskt 
säkerställda skillnader mellan manliga och kvinnliga svenskalärare gällande betyg i 
Svenska A totalt sett, p>0.05.  

 

Skillnaden i betygsmedelvärdet för pojkar tilldelat av manliga och kvinnliga 
svenskalärare är inte särskilt stor. Av manliga lärare tilldelas pojkar ett 
betygsmedelvärde på 10,0 och av kvinnliga lärare 11,1. Av manliga lärare 15,2 och 
av kvinnliga lärare 14,8. Skillnaden i betygsmedelvärdet för flickor tilldelat av 
manliga och kvinnliga svenskalärare är även här inte särskilt stor. Resultaten blir 
osäkra då det endast finns en pojke som blivit betygsatt av manliga svenskalärare. 
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Tabell 3.3 Manliga och kvinnliga lärares fördelning av betygsmedelvärde på 
pojkar, flickor och totalt i Engelska A, båda programmen. 

Samband Lärar kön, Elev kön och Betyg Engelska A 

Elev kön Lärar kön Antal betyg 
(n) 

Medelvärde p-värde 

Man: 4 16,2 Pojke 

Kvinna: 14 12,8 

 

p > 0,05 

Man: 5 18,0 Flicka 

Kvinna: 49 13,1 

 

p < 0,05 

Man: 9 17,2 

Kvinna: 63 13,0 

 

p < 0,05 

Totalt 

Totalt: 72 13,6  

 

Av tabell 3.3 framgår inget statistiskt säkerställt samband mellan lärarens kön och 
elevens kön i Engelska A betyg, p>0,05. Dock finns en statistiskt säkerställd skillnad 
vad gäller betygsmedelvärde mellan manliga och kvinnliga lärare i Engelska A totalt 
sett och för flickor, p<0,05. Manliga engelskalärares betygsmedelvärde är på 17,2 
och kvinnliga engelskalärares är på 13,0. Manliga engelskalärare tilldelar pojkar ett 
betygsmedelvärde på 16,2 och flickor 18,0. Kvinnliga engelskalärare tilldelar pojkar 
ett betygsmedelvärde på 12,8 och flickor 13,1. Dock är det flest kvinnliga lärare som 
satt betyg i Engelska A. Av 72 betyg har kvinnliga lärare givit 63 betyg och manliga 
9 betyg. Dock är det endast fyra pojkar med vilket innebär att slumpen har stort 
inflytande på resultaten. 
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6 DISKUSSION 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att diskutera resultaten från vår undersökning. 
Det består av tre delar där vi behandlar resultatet för undersökningen kopplat mot 
vårt teoretiska ramverk, kritik till undersökningen och en ytterligare del där vi 
behandlar frågor till fortsatt forskning.  

 

6.1 Diskussion kring resultat genom teori 
 

6.1.1 Vilka likheter och skillnader finns det mellan de båda 
gymnasieprogrammens betygsmedelvärde i ämnena 
Svenska A, Matematik A och Engelska A? 

 

Tidigare nationell forskning kring betygsskillnad har visat på att det finns skillnader i 
betygen mellan elever, och då främst mellan könen. Men även att det finns skillnad 
mellan olika gymnasieprogram.64 Eftersom alla ämnen ska bedömas utifrån samma 
nationella mål- och betygskriterier, oavsett på vilken skola eller stad man befinner 
sig, anser vi att skillnaden i betygen inte borde vara så påtaglig som den är. Det vi i 
vår undersökning kan se är till exempel att medieprogrammet i Kalmar har ett högre 
betygsmedelvärde i Matematik A och Svenska A än hotell- och 
restaurangprogrammet i Halmstad. I Engelska A var betygsmedelvärdet lika, om än 
med en väldigt liten fördel för medieprogrammet i Kalmar. 

 

Viktigt att komma ihåg är att undersökningen är gjord på två olika 
gymnasieprogram, hotell- och restaurang programmet och medieprogrammet. Där 
kan rekryteringen av elever se olika ut och således kan betygsresultaten från 
programmen förväntas vara olika. Ett tecken på att rekryteringen sett olika ut finns i 
fördelningen av antalet pojkar och flickor på medieprogrammet i Kalmar.  

 

Ansvaret för att en likvärdig bedömning och betygsättning förekommer, oavsett 
landskap, kommun eller skola, ligger hos staten. Det är staten som tillhandahåller ett 
skolsystem med mål och betygskriterier.65 Med de betygsmedelvärden vi fått fram i 
vår undersökning kan vi se att de finns en skillnad i ämnena Matematik A och 

                                                 

 

 

 
64 Tallberg Broman. Pedagogiskt arbete och kön. 
65 Skolverket. Provbetyg-slutbetyg-likvärdigbedömning? 
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Svenska A mellan programmen. Dock kan vi inte utifrån betygsmedelvärdena från de 
båda programmen konstatera att en likvärdig bedömning och betygsättning skett. 

 

Som vi tidigare nämnt kan det finnas många olika anledningar till varför ett betyg 
sätts. Selghed skriver om en undersökning utförd av skolverket. De lokalt framtagna 
betygskriterierna varierade i hög grad mellan de olika skolorna som fanns med i 
undersökningen. Det var till och med så att på vissa skolor förekom det inte alls 
någon lokalt upprättad kursplan för vissa ämnen. Och skolverkets studier av 
betygsutfall och betygsfördelning för 1996-1998 visade på stora skillnader mellan 
skolor.66 Det vi kan fastslå, genom vår undersökning, är att betygskriterierna inte 
påverkade resultatet i vår undersökning. Detta genom att båda de undersökta 
skolorna med respektive undersökt program och ämne utgick från samma 
betygskriterier, nämligen de nationella. 

 

6.1.2 Vilka likheter och skillnader finns det mellan pojkar och 
flickors betygsmedelvärde i Svenska A, Matematik A och 
Engelska A?  

 
Det som bland annat går att utläsa av vår undersökning är att i ämnet Matematik A 
på hotell- och restaurangprogrammet i Halmstad och medieprogrammet i Kalmar har 
flickorna ett högre betygsmedelvärde än pojkarna. På båda programmen var 
medelvärdet mellan könen relativt lika, men flickor erhöll alltså i snitt ett lite högre 
matematikbetyg än pojkar. Ser man dock till de enskilda programmen visar inte vår 
undersökning på någon statistiskt säkerställd skillnad. Men totalt sett, det vill säga 
båda programmen, stämmer detta ganska dåligt överens med den tidigare 
forskningen vi tagit del av. Där beskrivs att det finns skillnader mellan könen. Men 
just i ämnet Matematik är betygsfördelningen istället relativt jämnt fördelad mellan 
könen.67  
 
I Svenska A erhöll flickor ett högre betygsmedelvärde än pojkar. Skillnaden var 
ungefär lika stor mellan könen på båda programmen. Resultaten av vår undersökning 
stämmer, i kursen Svenska A, väl överens med den tidigare forskningen. Det som 
framkom av den forskningen var att flickor hade högre betyg än pojkar och den 
största skillnaden gick till exempel att finna i kursen Svenska.68  
 
I kursen Engelska A var skillnaden i betygsmedelvärdet nästan obefintlig mellan 
könen på hotell- och restaurangprogrammet i Halmstad. Dock hade flickorna erhållit 
ett något högre betygsmedelvärde än pojkarna. På medieprogrammet i Kalmar 
däremot var skillnaden stor och då till pojkarnas favör. Sett till den tidigare 
forskningen stämmer resultaten från hotell- och restaurangprogrammet i Halmstad 

                                                 

 

 

 
66 Selghed. Betygen i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis. 
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överens med den. Enligt den undersökningen i Engelska A var det till exempel flest 
pojkar som hade icke-godkänt och godkänt i betyg samtidigt som det var flest flickor 
som hade väl godkänt och mycket väl godkänt. Det var alltså flickorna som fick de 
högre betygen.69 Med tanke på vad den tidigare forskningen säger är det 
anmärkningsvärt att pojkarna på medieprogrammet i Kalmar fick ett högre 
betygsmedelvärde än flickorna.  
 
Genomgående i nästan alla de undersökta kurserna var att flickor erhållit ett högre 
betygsmedelvärde än pojkar. Det kan, som tidigare nämnts, finnas många olika 
anledningar till varför ett betyg sätts. Varför flickor får ett högre betygsmedelvärde 
än pojkar skulle kunna bero på att flickor fostras in i en skolroll där det finns en 
könad bedömningsnorm som styr dem. Till exempel till att vara flitiga, intresserade, 
räcka upp handen, vara inställsamma och ta egna initiativ.70  
 
Per Andersson menar att elever kan läsa av en lärare och vad som krävs av denne för 
att uppnå ett visst betyg.71 Alltså passar båda könen in på den så kallade könade 
bedömningsnormen. Det skulle även kunna vara så att flickor drar fördel av 
undervisningen på grund av att undervisningen leds och utformas av kvinnliga 
lärare.72 Det kan även förhålla sig på det sätt att flickor till skillnad från pojkar har en 
större ambition till att erhålla ett högre betyg. Enligt Selghed kan det vara så att 
många lärare sätter betyg efter andra aspekter och inte bara efter resultat. Han menar 
att ambition är en av dessa aspekter som ”kokas” ihop med prestation till ett betyg.73 
Således anser vi att skillnaden i betygsmedelvärde mellan pojkar och flickor på de 
undersökta programmen skulle kunna bero på att flickor har en större ambition till att 
nå ett högre betyg än pojkar.  
 
Även Tallberg Broman74 skriver om flickors ambition. Den kan uttryckas genom att 
flickorna till exempel kan vara flitiga, ”pluggiga”, vara intresserade, räcka upp 
handen, vara inställsamma, inte vara kritiska och ta egna initiativ. Med detta går det 
att anta att många flickor tillhör den grupp på 50% som Andersson75 talar om som är 
mycket betygsinriktade. 

 

Sammantaget kan vi säga att den tidigare forskningen genomförd av 
utbildningsdepartementet76 angående könsskillnader i utbildningsresultat i det stora 

                                                                                                                                          

 

 

 
67 Tallberg Broman. Pedagogiskt arbete och kön. 
68 Ibid.  
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Andersson.  Att studera och bli bedömd. 
72 Samuelsson Jansdotter et al. Betyg i teori och praktik. 
73 Selghed. Betygen i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis. 
74 Tallberg Broman. Pedagogiskt arbete och kön. 
75 Andersson. Att studera och bli bedömd. 
76 Utbildningsdepartementet. Könsskillnader i utbildningsresultat. 
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stämmer överens med betygsmedelvärdena på våra undersökta program. Enligt 
utbildningsdepartementet erhåller flickor ett högre utbildningsresultat och det är även 
flickornas betygsmedelvärde på de båda programmen vi undersökt. Det finns ett 
undantag i detta och det är att pojkar får bättre betygsmedelvärde i Engelska A på 
medieprogrammet i Kalmar. Annars stämmer den forskning 
utbildningsdepartementet genomfört överens med undersökning vi gjort i ämnena 
Matematik A, Svenska A och Engelska A. 

 

 
6.1.3 Vilka eventuella samband finns det mellan betygsättande 

lärares kön och elevens kön vad gäller betyg i ämnena 
Svenska A, Matematik A och Engelska A? 

 
Det vi har kunnat urskilja i kursen Matematik A är att manliga lärare sätter ett högre 
betyg på flickor än vad de gör på pojkar. Kvinnliga lärare sätter även de ett högre 
betyg på flickor än vad de gör på pojkar. Alltså kan vi här inte se något samband 
mellan lärarens kön och könet på eleven denne betygsätter. Vi kan alltså utesluta, i 
Matematik A, att lärarens kön påverkar vilket betyg pojkar och flickor erhåller. 
Anmärkningsvärt här är dock att kvinnliga lärare, totalt sett, sätter ett högre betyg på 
elever i Matematik A än vad manliga lärare gör. Men manliga lärare sätter högre 
betyg på elever i både Svenska A och Engelska A än vad kvinnliga lärare gör. 
 
Vår undersökning går alltså emot den tidigare forskning som finns kring detta ämne 
som Jansdotter Samuelsson77 skriver om. Hon belyser de internationella 
undersökningar som gjorts, vilka är få, angående könsmönster mellan lärare och 
elever. Där visas svaga samband mellan lärarens kön och goda flick- och 
pojkprestationer. Vidare skriver Jansdotter Samuelsson att kvinnliga lärare möjligtvis 
bedriver en undervisning som passar flickor bättre än pojkar.78 Vår undersökning 
visar alltså inte på några sådana samband i kursen Matematik A. Dessa samband 
finns heller inte i Svenska A eller Engelska A. Vi kan alltså utesluta, i samtliga tre 
kurser, att lärarens kön påverkar vilket betyg pojkar och flickor erhåller. Vi menar 
istället att lärarens inställning till kön kan påverkar dennes betygsättning. Jansdotter 
Samuelsson menar att det är viktigt för en lärare att tänka över sin inställning till 
bland annat genus. Den kommer förmodligen att påverka en lärares bemötande av 
elever med olika tillhörighet.79 

 

Dock ska det kommenteras att antalet pojkar som fått betyg av manliga lärare i 
Svenska A endast är en till antalet. Samt att i Engelska A är det endast nio pojkar 
totalt som erhållit betyg. Detta medför att det för undersökningen blir svårt att dra 
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några slutsatser och hitta samband om manliga och kvinnliga lärares 
betygsmedelvärde på pojkar och flickor, då antalet skiljer sig avsevärt. 

 

Vi kan således konstatera att flickor har ett högre betygsmedelvärde än vad pojkar 
har i kurserna Svenska A och Matematik A. Skillnaderna i Engelska A är obetydliga. 
Är det så att flickor helt enkelt besitter en större kunskap än pojkar inom de här 
ämnena? Eller är det så att de har förmågan att anpassa sig efter läraren och skolans 
värld så att de på så vis kan erhålla ett högre betyg? Och sker det i så fall en likvärdig 
betygssättning? Sett till den tidigare forskningen vi tagit del av framgår det att pojkar 
endast erhåller högre betyg än flickor i praktiska ämnen så som idrott, el-kunskap 
och fordons-kunskap.80 Det skulle kunna vara så att pojkar, generellt, är mer lagda åt 
och uppfostrade till det praktiska hållet. Att de inte klarar av skolans teoretiska värld 
på samma sätt som flickor gör. Samma mönster kan antagas gällande flickor och 
praktiska ämnen. 

 

6.2 Kritik till undersökningen 
Under arbetets gång har vi insett att vår undersökning har en del brister. Vissa större 
medan andra är av en mindre karaktär. Vi vill ge oss själva kritik gällande insamling 
av vårt empiriska material. Vi insåg inte till en början att vårt val av 
gymnasieprogram skulle komma att påverka vår data och i sin tur även vårt resultat. 
Att vi inte valda samma program har kommit att bli ett problem för oss under 
arbetets gång. Och att det då blir svårt att jämföra de olika programmen med 
varandra då de är av olika karaktär. Givetvis blir jämförelsen mellan olika program 
också intressant men för vår undersökning hade det varit bättre att undersöka samma 
program. 

 

Dock är det inte bara valet av själva programmen som är problemet. Utan att de 
valda programmen bestått av olika antal pojkar och flickor. Hade vi varit mer 
noggranna gällande valet av gymnasieprogram hade vi kunnat se till att fått en 
jämnare fördelning mellan pojkar och flickor. I diskussionskapitlet diskuterar vi 
utifrån de siffror vi har fått fram. Men man bör alltså ha i åtanke att undersökningens 
trovärdighet är något bristfällig då vi valt olika program och att fördelningen pojke 
och flicka är ojämn. Dessutom är antalet manliga och kvinnliga lärare ojämnt 
fördelat i programmen och de olika kurserna. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det vi har gjort i denna studie är att undersöka om det går att finna likheter och 
skillnader i gymnasieelevers betygsmedelvärde i tre ämnen på två utvalda 
gymnasieprogram. Vi har inte undersökt anledningar till varför ett visst betyg sätts. 
Vi har endast spekulerat i möjliga anledningar till detta. Vi anser att undersöka just 
dessa anledningar vore en intressant vidareutveckling av vår undersökning. Dock 
kräver detta en metod som är mer omfattande än den som vi genomfört. I vår 
undersökning kom vi fram till att flickor har ett högre betygsmedelvärde än pojkar. 
Vi anser att en undersökning angående anledningar till dessa skillnader vore av 
högsta grad intressant. Återigen har vi enbart spekulerat i tänkbara anledningar till 
detta.  
 

Vi drog som slutsats i vår undersökning att de nationella mål- och betygskriterierna i 
hög grad påverkar skillnaden i betygsmedelvärdet mellan program. Vi anser att dessa 
kriterier bör undersökas närmre. Det vore intressant att se ifall de gick att utformas 
på ett sätt som gör dem mindre tolkningsbara och på så vis minska risken för en 
betygssättning som inte är likvärdig. Vi tycker även att det skulle vara intressant att 
se hur lärarutbildningen arbetar med likvärdig bedömning och betygssättning. Får de 
blivande lärarna en bra och relevant utbildning på detta område? Under vår tid på 
lärarutbildningen kan vi inte påstå att vi erhållit tillräcklig kunskap i likvärdig 
bedömning och betygssättning. 
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