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Abstract 
 

Flickor har under de senaste decennierna presterat bättre än pojkar i den svenska skolan. Att 
flickornas studieresultat har förbättrats skall naturligtvis ses som en framgång; samtidigt måste 
likvärdigheten och jämställdheten i skolan värnas och pojkarnas sämre resultat tas på allvar. Här 
har de nationella proven i skolan betydelse eftersom huvudsyftet med dessa är att just stödja en 
likvärdig bedömning och betygssättning i den svenska skolan. Dock konstaterar Skolverket att 
flickor i högre utsträckning än pojkar får ett högre kursbetyg jämfört med det betyg de fick på det 
nationella provet i samma kurs. För ämnet engelska i gymnasiet så gäller även samma negativa 
förhållande för pojkarna när det gäller avvikelse som ger ett lägre kursbetyg än provbetyg, det vill 
säga pojkar får i högre utsträckning än flickor ett lägre kursbetyg jämfört med provbetyget för 
samma kurs.  
 
Syftet med uppsatsen är att svara på frågeställningarna (1) Vilka orsaker anger mina respondenter 
till att det slutliga kursbetyget kan avvika från provbetyget? samt (2) Hur beskriver 
respondenterna att dessa avvikelser är kopplade till elevernas kön? 
 
För att besvara ovan frågor har en mindre kvalitativ studie genomförts där fyra engelskalärare på 
gymnasiet har intervjuats. I bakgrunden redogörs för hur flickors och pojkars studieprestation 
sett ut historiskt, hur bedömningen av ämnet engelska sker samt skillnader i betygssättning 
mellan nationellt prov och kurs gällande engelska 5 och engelska 6. Det teoretiska perspektivet 
grundar sig på tidigare forskning kring könsskillnader relaterat till studieprestation med fokus på 
flickors och pojkars beteenden samt attityder. Teorin är uppdelat i områdena ansträngning, 
motivation, förväntningar, självförtroende och stress. 
 
Resultatet visar att de intervjuade lärarna upplever att skillnaderna i flickors och pojkars 
studieprestationer är i linje med vad forskning gällande det teoretiska perspektivet visat.  Dessa 
könsskillnader, kopplat till att nationellt prov och kurs mäter olika förmågor och även betygssätts 
efter olika riktlinjer, är tillsammans möjliga påverkansfaktorer till att flickor i högre utsträckning 
än pojkar får ett högre kursbetyg jämfört med det betyg de skrev på det nationella provet. 
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1 Inledning 
 
Flickor har under de senaste decennierna, jämfört med pojkar, haft bättre betyg i den svenska 
skolan. Denna trend gäller även i en rad andra jämförbara länder, och det finns heller inga tecken 
på att detta är på väg att förändras (Wernersson, 2010: 3).  
 
Att sambandet mellan kön och skolprestation är ett tillförlitligt samband stöds framförallt av det 
faktum att könsskillnaderna är lika stora i relationen mellan flickor och pojkar inom olika sociala 
kategorier, olika kommuner och även mellan elever med utländsk och med svensk bakgrund. 
Samtidigt som flickornas goda studieresultat kan ses som en framgång, både för flickor och för 
den svenska skolan, så måste likvärdigheten och jämställdheten i skolan värnas, och pojkarnas 
eftersläpning tas på allvar (Björnsson, 2005: 7). Dock kan det vara problematiskt att hantera 
flickor och pojkar som två inbördes homogena grupper som ställs mot varandra.  Skillnaderna i 
skolframgång är alltjämt större inom respektive grupp jämfört med om man sätter grupperna i 
relation till varandra. Det gäller alltså att komma ihåg att flickor och pojkar som grupp inte är två 
motsatta kategorier där samtliga inom varje grupp är likadana (Wernersson, 2010: 8; 60). Detta 
dubbla uppdrag inom skolan; det vill säga att se till elevens/individens och samtidigt gruppers 
lika rätt, möjligheter, förutsättningar och behov, finns även beskrivet i läroplanen för den svenska 
grund- och gymnasieskolan (Skolverket, 2011b: 6 och Skolverket, 2011c: 8).  
 
Huvudsyftet med de nationella proven i grund- och gymnasieskolan är just att stödja en likvärdig 
och rättvis bedömning samt betygssättning. Samtidigt så täcker inte de nationella proven samtliga 
kunskapskrav i kursplanen, och läraren har och skall ha fler betygsunderlag än enbart det 
nationella provet. Trots detta konstaterar Skolverket att många skolor har för stora avvikelser 
mellan nationellt provbetyg och kursbetyg, och att flickor i högre utsträckning än pojkar får ett 
högre kursbetyg är provbetyg. De rapporter som utrett könsskillnader i studieprestation i den 
svenska gymnasieskolan ger dock inte någon förklaring till varför denna skillnad mellan könen 
finns: 
 

Varför kvinnor i högre grad än män ges ett högre kursbetyg än provbetyg har Skolverket 
ingen förklaring till. […] Ingen [tidigare rapport] ger dock något svar på varför kvinnor i 
högre grad än män får ett högre kursbetyg än provbetyg, utan man lämnar istället frågan 
vidare till forskarna för fortsatta studier. (Skolverket, 2014d: 56) 

 

Som blivande ämneslärare i ämnen där nationella prov skall användas som ett bedömningsstöd 

vid betygssättning, finner jag detta område mycket intressant som fokus för mitt examensarbete – 

både ur ett bedömningsperspektiv samt gällande likvärdigheten i skolan. Att det dessutom inte 

finns så mycket tidigare forskning på området gör att denna studie borde vara ett välkommet 

tillskott till ytterligare kunskap inom fältet och förhoppningsvis även bidrar till ny kunskap 

gällande könsskillnader och studieprestationer i den svenska skolan. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån intervjuer med fyra engelskalärare undersöka möjliga 
påverkansfaktorer till varför lärare på gymnasiet ger flickor i högre grad än pojkar ett högre 
kursbetyg jämfört med det provbetyg de presterat vid de nationella proven i engelska. 
Respondenterna undervisar vid en gymnasieskola i sydvästra Sverige. Kurserna och de nationella 
prov som är i fokus för denna uppsats är endast engelska 5 och engelska 6. 
 
För att uppfylla syftet ställs följande två frågeställningar: 
 

1. Vilka orsaker anger mina respondenter till att det slutliga kursbetyget kan avvika från 
provbetyget?  

 
2. Hur beskriver respondenterna att dessa avvikelser är kopplade till elevernas kön? 

 
Frågeställningarna kommer att besvaras genom en mindre kvalitativ studie med fokus på lärares 
egna uppfattningar och erfarenheter kring avvikelserna mellan provbetyg och kursbetyg. Det är 
därmed respondenternas subjektiva verklighet som resultatet kommer att visa. 
 

1.2 Avgränsningar 
 
Den kvalitativa studien är avgränsad till intervjuer med fyra lärare som undervisar på gymnasiet i 
engelska. Att just fyra respondenter valdes ut beror på uppsatsens tidsbegränsning. Vidare 
avgränsning är att studien fokuserar på ämnet engelska. Anledningen till detta är dels för att 
skillnaderna mellan könen skiljer sig mer för engelska än exempelvis svenska och matematik (med 
avseende på skillnader mellan prov- och kursbetyg), och dels av personlig nytta eftersom jag själv 
utbildar mig till ämneslärare i engelska för gymnasiet och därmed kommer att betygssätta både 
nationella prov och kurser i engelska.  
 

1.3 Teoretiskt perspektiv 
 
Det teoretiska perspektivet är inriktat på att redogöra för olika områden där forskningen visat att 
det finns skillnader mellan könen som påverkar elevens skolframgång. Dessa områden ingår i 
nyare pedagogiska teorier gällande könsskillnader och studieprestation, beskrivna i bland annat 
Wernerssons (2010) och Björnssons (2005) forskningsöversikter på uppdrag av ”Myndigheten för 
skolutveckling” respektive ”Delegationen för jämställdhet i skolan”.  
 
Flickornas goda skolresultat är dock inget unikt svenskt fenomen, och kan därmed inte helt 
relateras till förhållanden som är unika för den svenska skolan (Wernersson, 2010: 57). I det 
teoretiska perspektivet refereras det därför även till internationell forskning.  
 
I följande underkapitel tar jag upp sex olika områden gällande skillnaderna i studieresultat mellan 
könen. De olika områdena kategoriseras sedan med avseende på kön samt påverkan på 
studieresultat (tabell 1 i avsnitt 1.3.7) för att senare användas som analysverktyg för resultatet (se 
avsnitt 1.4.6, ”Metod för dataanalys” och avsnitt 3, ”Resultat”). I metod- och resultatdelen är 
dessa fem områden benämnda område 1 till och med område 5 (område 1: Ansträngning; område 
2: Motivation etcetera). 
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1.3.1 Ansträngning 
 
En möjlig orsak till varför flickorna presterar bättre än pojkarna i skolan är att de lägger ner mer 
arbete, tid och engagemang i skolarbetet (SOU, 2009: 169 och Wernersson, 2010: 12). En 
enkätstudie bland 1068 elever i England visade att flickor och pojkar förklarar framgång i skolan 
på olika sätt. Flickorna menade exempelvis att hög ansträngning var viktigt, medan pojkarna 
istället ansåg att det var viktigare att vara smart, talangfull och ha tur för att uppnå ett bättre 
studieresultat (Lightbody et al, 1996: 13). 
 
En ytterligare orsak till att pojkar arbetar mindre i skolan kan vara den anti-pluggkultur som finns 
på en del skolor, framförallt i de tidiga skolåren (Björnsson, 2005: 33; SOU, 2009: 173 och 
Wernersson, 2010: 47). Forskning under de senaste decennierna har visat att den manliga 
identiteten i skolan varit avståndstagande till ”att plugga” (Wernersson, 2010: 49). Denna anti-
pluggkultur menas vara en del i hur pojkar strävar efter maskulinitet och popularitet genom att 
”skolduktighet” främst tillskrivs flickorna i skolan (Björnsson, 2005: 33 och Wernersson, 2010: 
48). En del studier visar dock att många pojkar försöker hitta en medelväg mellan goda 
studieresultat och hög social status genom att ägna sig åt skolarbetet ibland och att ibland strunta 
i det (Björnsson, 2005: 33). 
 
Teorin om en anti-pluggkultur förklarar dock inte samtliga systematiska könsskillnader i pojkars 
lägre skolprestationer eftersom flickor har bättre betyg även i samhällen där goda skolprestationer 
är viktigt för båda könen. Dessutom så visar en studie genomförd i England att anti-plugg-kultur 
även kan återfinnas bland flickor och är därmed inte alltid kopplad till den manliga identiteten 
(Wernersson, 2010: 58). 
 
Det har i senare forskning dessutom visat sig att både flickor och pojkar kan ha en anti-
pluggattityd utan att detta är en genuskonstruktion. Här menar man istället att flickorna och 
pojkarna går in i försvar av rädsla för ett misslyckande gällande sina egna skolprestationer; det blir 
helt enkelt enklare att hantera ett eventuellt misslyckande om man inte ansträngde sig ordentligt 
från början (SOU, 2009: 171 och Wernersson, 2010: 58). 
 

1.3.2 Motivation 
 
Motivation gällande skolprestationer kan kopplas till två olika typer av målorientering, nämligen 
lärandemål och prestationsmål. Lärandemål kan beskrivas som att eleven då strävar efter större 
kunskap och kompetens för att kunna behärska något som man inte kunde tidigare. När motivet 
kretsar kring lärandemål så innebär detta att man lär sig för sin egen skull; antingen av intresse 
eller plikt (Wernersson, 2010: 59). Med prestationsmål avses istället att eleven är ute efter (positiv) 
bekräftelse mer än ökad kompetens (Jakobsson, 2000: 45). Här är det istället prestationen som 
motiverar, och att eleven då hellre vill visa omvärlden att man är smart eller kompetent. 
 
Forskningen visar att flickor i större utsträckning än pojkar har lärandemål i fokus, alternativt 
lärandemål och prestationsmål i kombination. Bägge dessa varianter är mer gynnsamma för 
inlärningen än endast prestationsmål, vilket är vanligast bland pojkar (Wernersson, 2010: 26). 
 
Resultatet från en amerikansk forskningsgenomgång visar att flickors och pojkars motivation i 
skolan även är kopplat till olika ämnen; dock ser detta ut att ha mattats av under senare tid. 
Studien visar att flickor har större självförtroende och presterar bättre gällande språk, medan 
pojkar är starkare och mer motiverade inom naturvetenskap och matematik. Dessa könsskillnader 
är tydligare i de yngre åldrarna; när elevernas ålder stiger blir könsskillnaderna mindre framförallt 
när det gäller naturvetenskap och matematik (Meece et al, 2006: 367). 
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1.3.3 Förväntningar 
 
I skolan riktas olika förväntningar mot de båda könen. Forskningen visar att genusordningen i 
samhället bidrar till dessa olika förväntningar, samt att flickor och pojkar konstruerar kön i 
relationen till lärare och övrig personal samt i relationerna inom elevgruppen (SOU, 2009: 170). 
 
Genusordning är ett begrepp som kan användas för att ”benämna den sociala struktur som 
skapar och upprätthåller maktrelationer mellan kvinnor och män” (SOU, 2009: 170). Att utgå 
från samhällets sociala konstruktioner av kvinnlighet respektive manlighet är vanliga förklaringar 
om skola och kön inom det socialpsykologiska fältet. Genusordningen föreskriver här att en del 
manligt kodat beteende värderas högre än kvinnligt. Ett exempel på detta är att pojkar tar eller 
tilldelas mer tal-utrymme i klassrummet (SOU, 2009: 170).  
 
Björnsson menar även att skolan som institution deltar i processen där flickors och pojkars 
könsidentitet konstrueras kontinuerligt, och att denna process bidrar till att könsbestämma 
alternativt genusmärka beteenden, attityder, ämnen etcetera (2005: 35).  
 
Förväntningar på att följa lärarens instruktioner, sköta skolarbetet och göra läxorna är 
överensstämmande med bilden av hur flickor anses vara i skolan. Att flickornas könsidentitet är 
konstruerad på detta sätt, bidrar då troligen till att det är svårare för pojkarna att vara just detta 
(SOU, 2009: 170 och Wernersson, 2010: 58). I en amerikansk studie beskrivs pojkarna i skolan att 
i högre utsträckning ”ge upp” och att det ”är nästan som om pojkar förväntas göra dåligt ifrån sig 
i skolan” (Kimmel, 2010: 30). Förklaringarna som ges här är just att det är strukturer eller 
föreställningar i samhället om att det helt enkelt är omanligt att intressera sig för skolan eftersom 
engagemang i skolan betraktas som ”kvinnligt”. Att få bra resultat i skolan riskerar därmed att 
likställas med att ”inte betraktas som en riktig pojke” (Kimmel, 2010: 30).   
 
Till flickornas fördel så finns det forskning som visar att det för flickor är lättare än vad det är för 
pojkar att både inneha social status (att vara ”populär”) och att prestera bra i skolan (Björnsson, 
2005: 41). Samtidigt så visar internationella studier att pojkar faktiskt presterar bättre i skolor med 
både flickor och pojkar än i rena pojkskolor (SOU, 2009: 170 och Wernersson, 2010: 58). 
 

1.3.4 Självförtroende 
 
Pojkar har generellt en tendens till att överskatta sin egen förmåga genom att förklara eventuella 
misslyckanden till yttre omständigheter och framgångar till sina egna inre resurser. Flickor, 
däremot, är mindre benägna att förklara framgångar med sin egen förmåga. Om det går bra på 
exempelvis ett prov så förklarar flickor oftare än pojkar detta genom exempelvis ”slumpen”, 
medan ett sämre resultat troligtvis förklaras genom bristande egen förmåga (Jakobsson, 2000: 55 
och Wernersson, 2010: 59).  
 
En slutsats som dras av både Björnsson (2005: 45) och Wernersson (2010: 59) är att flickor 
troligtvis kompenserar sitt lägre självförtroende genom att anstränga sig mer, medan pojkarnas 
ibland orealistiska höga uppfattning om sin egen förmåga leder till uppfattningen om att 
ansträngning i skolan är onödigt. 
 

1.3.5 Stress 
 
Flickor uppger, jämfört med pojkar, en högre grad av stress i skolan. Även frekvensen av psykisk 
ohälsa är mer utbredd bland flickor (SOU, 2009: 171).  
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Skolverket genomför regelbundet undersökningar där eleverna bland annat besvarar frågor kring 
stress. I en undersökning från 2006 anger 33% av flickorna att de alltid eller ofta känner sig 
stressade i skolan. Motsvarande siffra bland pojkarna var 15%. Framförallt flickorna angav att 
läxor, prov och betyg var de vanligaste orsakerna till stress (Skolverket, 2009: 77). 
 
Även de ökade kraven på högre utbildning tros ha en större inverkan på flickor eftersom flickor 
oftare än pojkar studerar vidare efter gymnasiet. Kanske upplever pojkar mer än flickor att de har 
fler valmöjligheter till olika yrkesalternativ utan en eftergymnasial utbildning; om så är fallet kan 
detta vara en orsak till varför pojkar känner mindre stress till att prestera bra i skolan (SOU, 2009: 
171 och Wernersson, 2010: 57). 
 

1.3.6 Övriga faktorer 
 
Den slutsats som kan dras av den pedagogiska forskningen om skolprestationer tillsammans med 
psykologisk forskning kring begåvning visar entydigt att könsskillnaderna i kognitiva 
förutsättningar är små eller obefintliga (Wernersson, 2010: 57). Dock har det i en del studier visat 
sig att flickor i högre grad använder mer generella intellektuella förmågor jämfört med pojkarna. 
Pojkarna verkar istället använda en mer avgränsad förmåga och framstår då som mer 
specialiserade (Wernersson, 2010: 21).  
 
Eventuella skillnader mellan könen kan även se olika ut i olika åldrar, inte minst med tanke på 
flickornas tidigare pubertet. Vid utgången av årskurs 9 har emellertid ofta pojkars senare 
biologiska utveckling kopplat till puberteten ebbat ut (Wernersson, 2010: 9). Forskningen visar att 
skillnader mellan könen i mognad kan vara en anledning till att pojkar har dominerat och 
fortfarande dominerar den specialpedagogiska verksamheten. Detta är dock ingen ny företeelse 
och har även på senare tid inneburit att pojkar, av olika anledningar, får särskilt kompensatoriskt 
stöd i större utsträckning än flickor (Wernersson, 2010: 17). Slutsatsen som dras av Wernersson 
är att ”flickors tidigare pubertet är en faktor som kan ha betydelse under en period i skolan, men 
knappast genom hela utbildningssystemet” (2010: 9). 
 
Skolans feminisering har förklarats som en orsak till pojkarnas sämre skolframgångar. Med 
feminisering av skolan menas att den ökande andelen av kvinnliga lärare påverkat pojkarnas 
sämre prestationer. Flertalet senare studier har dock visat att det är svårt att finna belägg för att 
feminiseringen av skolan påverkat pojkarnas skolframgångar negativt (SOU, 2009: 171). I 
Holland genomfördes en större studie som involverade sammanlagt cirka 6000 lärare samt 5000 
elever gällande just feminiseringen av skolan. Resultatet visade att lärarens kön inte hade någon 
påverkan på varken skolprestation, elevernas attityder eller uppförande (Driessen, 2009: 1).  
 

1.3.7 Sammanfattning av teoretiskt perspektiv 
 
Nedan följer en sammanfattning av litteraturen i form av en tabell (tabell 1) som speglar den 
redovisade pedagogiska forskningen kring möjliga orsaker till könsskillnader i skolprestation. 
Könsskillnaderna är en generalisering av pojkar och flickor som två grupper som här jämförs och 
ställs i relation till varandra. Denna kategorisering kommer sedan att användas som utgångspunkt 
för att tolka resultatet i avsnitt 3. 
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Tabell 1: Kategorisering av påverkansfaktorer till könsskillnader i skolprestation 

 
 
I tabell 1 sammanfattas vilket av könen som påvisar högre eller lägre grad, i relation till det andra 
könet, av de olika påverkansfaktorerna för goda eller mindre goda studieprestationer. Observera 
att ”stress” här är ett relativt begrepp – för mycket stress kan bidra till psykisk ohälsa, och 
därmed motverka goda studieprestationer (avsnitt 1.3.5).  
 
Den sammanställda pedagogiska forskningen visar därmed att flickor som grupp innehar attityder 
och/eller beteenden som i högre grad gynnar skolframgång.  
 

1.4 Metod 
 
I detta avsnitt kommer metoden för uppsatsen att redogöras för. Först beskrivs val av metod 
(avsnitt 1.4.1), därefter utformning av intervjufrågor (avsnitt 1.4.2), genomförande (avsnitt 1.4.3) 
samt hur hänsyn har tagits till de forskningsetiska principerna (avsnitt 1.4.4). En testintervju är 
genomförd och resultatet för denna, med avseende på metod för datainsamling, finns beskrivet i 
avsnitt 1.4.5. Därefter beskrivs metoden för dataanalys (avsnitt 1.4.6) och slutligen diskuteras 
studiens reliabilitet samt validitet (avsnitt 1.4.7).  
 

1.4.1 Val av metod 
 
Processen för den kvalitativa studien i denna uppsats har följt nedanstående sju stadier (Kvale & 
Brinkmann, 2014: 144-145 och Trost, 2010: 50-52): 
 

1. Tematisering: Syfte och frågeställning formuleras.  
2. Planering: Planering av studie kopplat till syfte och perspektiv. Skapar en intervjuguide. 
3. Intervjuandet: Intervjun genomförs. Utöver svaren, uppmärksamma kroppsspråk och 

relationen mellan dig som intervjuare och respondenten. 
4. Utskrift: Samla in och gör tillgängligt för bearbetning. Detta kan ske genom transkribering 

av inspelad intervju. Observera att även andra observationer och omständigheter kan vara 
av betydelse. 

5. Bearbetning och analys: Analysera och bearbeta materialet mot det teoretiska perspektivet. 
6. Resultat och analys: Avgöra utifrån studiens syfte vilken analysmetod som är lämplig för 

intervjuerna.  
7. Rapportering: Skapa en läsbar produkt riktad till tänkbar läsare. Vetenskapliga kriterier skall 

gälla, och så även konfidentialitet och etiska överväganden. Metod och urvalsförfarande 
skall framgå ur texten. 

 
I tillägg till ovan sju stadier användes den första intervjun även som pilotstudie. Syftet med 
pilotstudien var att undersöka om intervjun fungerade som tänkt med avseende på exempelvis 
intervjuguide, tidsaspekt med mera (se mer i avsnitt 1.4.5, ”Pilotstudie”). Pilotstudien uppfyllde 
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dess syfte väl med endast mindre förändringar som följd, vilket medförde att denna kunde ingå 
som en del av underlaget i studien (refererad till som ”lärare 1” i resultatet).  
 
Eftersom studien syftar till att ”se verkligheten som den vi intervjuar ser den” (Trost, 2010: 33) 
för att därefter kunna tolka denna mot det teoretiska perspektivet beskrivet i avsnitt 1.3, så har 
jag valt att utgå från en kvalitativ intervju. En kvalitativ intervju utmärks även av att intervjuaren 
ställer enkla frågor och i gengäld erhåller innehållsrika samt komplexa svar, vilket även detta 
stämmer väl in på denna studie (Trost, 2010: 25).  
 
Intervjun kan även ses inneha en relativt låg grad av standardisering samt att den är strukturerad 
med öppna frågor. Enligt Trost så är just låg grad av standardisering samt hög struktur 
utmärkande för den kvalitativa intervjun (2010: 41). För att en intervju skall ha en hög grad av 
standardisering krävs att situationen skall vara densamma för alla respondenter med avseende på 
exempelvis att frågorna läses upp i samma ordning och i samma tonfall, samt att intervjuaren inte 
ger några ytterligare förklaringar till ställda frågor (Trost, 2010: 39). Eftersom jag som intervjuare 
har intervjuguiden och dess olika områden (som går in i varandra) som riktmärke under 
intervjuerna och försökt få respondenten att tala fritt, så har vi rört oss mellan de olika områdena 
under intervjuns gång. Jag har ibland formulerat följdfrågor beroende på hur respondenten svarat 
vilket även detta är ett tecken på en låg grad av standardisering (Trost, 2010: 39). Intervjun kan 
även beskrivas som strukturerad eftersom den handlar om ett större område (Trost, 2010: 42), 
här kopplat till syftet och frågeställningarna för just denna uppsats. 
 

1.4.2 Utformning av intervjufrågor 
 
Vid utformningen av de intervjufrågor som ingår i denna studie, det vill säga hur jag skall ställa 
mina frågor, så har en intervjuguide formulerats. Denna intervjuguide syftar till att fungera som 
ett stöd vid intervjun (Trost, 2010: 71). Tanken är alltså att respondenten skall (omedvetet) kunna 
röra sig fritt mellan de olika områdena. Mitt ansvar är då, med stöd av intervjuguiden, att ställa 
relevanta följdfrågor samt att stämma av att samtliga delområden är genomgångna innan 
intervjun avslutas. De olika områdena i intervjuguiden för denna uppsats är: 
 

1) Ansträngning 
2) Motivation  
3) Förväntningar 
4) Självförtroende 
5) Stress 
6) Nationellt prov och kurs (med fokus på eventuella skillnader) 

 
Gällande område ett till och med fem, så är det kopplingen mellan kön och studieprestation som 
är fokus för undersökningen. Gällande vad, det vill säga innehållet i frågorna, så har jag utgått från 
mina frågeställningar, mitt teoretiska perspektiv, samt att mina respondenter är lärare i engelska 
på gymnasiet. Område ett till och med fem är fördelade på olika pedagogiska områden där 
forskningen visat som troliga påverkansfaktorer till att studieresultaten skiljer sig mellan flickor 
och pojkar (avsnitt 1.3). Det sista området i intervjuguiden, område sex, syftar till att få en 
bakgrund till hur läraren arbetar med de nationella proven och hur de uppfattat riktlinjerna för 
betygsättning av proven i relation till hela kursen. Även för område ett till och med fem är syftet 
att väva in respondentens upplevelser och erfarenheter kring eventuella könsskillnader och de 
nationella proven. För mer information gällande intervjuguiden hänvisas till bilaga 1. 
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1.4.3 Genomförande 
 
Samtliga respondenter har blivit informerade om de etiska riktlinjerna (avsnitt 1.4.4) före 
intervjun via e-post, samt även muntligt i samband med själva intervjun. Intervjuerna har 
genomförts på lärarens arbetsplats; enskilt i antingen ett konferens- eller grupprum. Samtliga 
intervjuer spelades in.  
 
Varje intervju startades med att informera om de forskningsetiska principerna (avsnitt 1.4.4) samt 
bakgrund till studien och syftet med uppsatsen (se intervjuguide, bilaga 1). Jag informerade även 
om att det är en kvalitativ studie och att frågorna syftar till att få ta del av just hans/hennes 
erfarenheter och upplevelser, samt att den ungefärliga tidsåtgången är 30 minuter. 
 
Under intervjuerna har mitt förhållningssätt varit att själv inverka så lite som möjligt medan 
respondenter besvarar en fråga. Respondenten har fått tala fritt mellan områdena i 
intervjuguiden, och jag har ställt följdfrågor i de fall jag tyckt att det varit nödvändigt för att få en 
bättre bild eller ett förtydligande. Detta har då medfört att min inverkan har sett olika ut i de olika 
intervjuerna. Intervjuerna har även tagit något längre tid för varje genomförd intervju; den första 
intervjun tog strax under 30 minuter medan den fjärde intervjun tog dryga 35 minuter. 
 

1.4.4 Forskningsetiska anvisningar 
 
Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principerna enligt Forskningsetiska anvisningar för examens- 
och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna (Högskolan Dalarna, 2008). Den första kontakten gällande 
denna studie skedde via e-post till samtliga respondenter. I samtliga brev framgick bakgrund och 
syfte med studien samt att denna ingår i mitt examensarbete vid Högskolan Dalarna. Vidare 
redogjorde jag för de forskningsetiska principerna med fokus på att deras deltagande är helt 
frivilligt samt att skolan, lärare, elever och eventuella utskrifter kommer att vara helt anonyma. 
 
Vid själva intervjun informerades samtliga respondenter återigen om de forskningsetiska 
anvisningarna. Riktlinjerna finns även beskrivna i intervjuguiden (bilaga 1). 
 

1.4.5 Pilotstudie 
 
Den första intervjun som genomfördes var en pilotstudie. Syftet med denna var flera; framförallt 
så ville jag undersöka: 
 

 Hur lång tid intervjun tog, 

 Att inspelningsutrustningen fungerade, 

 Att frågorna i intervjuguiden var relevanta och tydliga och 

 Eventuell övrig förfining av intervjuguiden. 
 
Pilotstudien tog ca 30 minuter och inspelningsutrustningen fungerade bra. Pilotstudien visade 
även att frågorna var relevanta för syftet med uppsatsen men någon fråga upplevdes som svår att 
svara på.  
 
En stor vinst med pilotstudien var att jag fick ny insikt i att riktlinjerna för betygssättningen av 
nationella prov i engelska jämfört med själva kursbetyget skiljer sig (se avsnitt 2, ”Bakgrund”). 
Om jag endast gjort en litteraturstudie och ej använt den kvalitativa intervjun som metod, så hade 
jag troligtvis inte upptäckt dessa skillnader i riktlinjer för betygssättning. Intervjuguiden 
förfinades således genom att nuvarande område 6 utvidgades till att omfatta frågor kring 
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betygsättning av nationella prov och kurs i syfte att analysera om detta kan vara en möjlig orsak 
till avvikelsen mellan prov- och kursbetyg till flickornas fördel. Pilotstudien ingår i resultatet för 
studien. 
 

1.4.6 Metod för dataanalys 
 
Transkribering av intervjuerna påbörjades senast dagen efter att intervjun genomfördes. Allt 
transkriberat material har sorterats per lärare. Vid transkribering har respondenternas talspråk 
skrivits om till skriftspråk. Eventuellt kroppsspråk eller förtydliganden är tillskrivet inom 
hakparentes. Om respondenten betonar en fras eller ett ord lite extra, är denna markerad i kursiv 
stil. I de fall som respondenten citerar exempelvis en elev, är detta citat satt inom citationstecken 
samt att talspråket då har behållits. 
 
Den första intervjun (lärare 1) användes även som pilotstudie. Denna intervju genomfördes ett 
par veckor före resterande intervjuer; detta för att kunna reflektera kring genomförande och 
intervjuguide. Förändringar i intervjuguiden efter den första intervjun är beskrivet i avsnitt 1.4.5 
(”Pilotstudie”). 
 
Nästa steg var att ringa in hur respektive lärare resonerade kring de olika områdena i 
intervjuguiden. Dessa områden är redogjorda för i avsnitt 1.4.2 samt i bilaga 1. Här har utdrag 
plockats ut från det transkriberade materialet och därefter analyserats i syfte att svara på 
frågeställningarna för denna studie. Först har jag analyserat hur respondenterna resonerar kring 
skillnader mellan de nationella proven i engelska jämfört med kurserna i engelska 5 och engelska 
6 som helhet, och därefter hur deras upplevelser och erfarenheter kring könsskillnader i elevernas 
skolprestationer relaterar till det teoretiska perspektivet (avsnitt 1.3) samt till de nationella proven. 
Jag har alltså gjort ett urval av samtligt transkriberat material. Framför varje utdrag står angivet 
antingen L1, L2, L3 eller L4 (lärare 1, lärare 2, etcetera) alternativt I (intervjuare). 
 
Samtidigt som materialet bearbetades upptäcktes övrigt resultat av intresse för studien. Detta 
resultat är kopplat till frågeställningarna för studien, men har samtidigt inte någon direkt koppling 
till ett specifikt område i intervjuguiden. Dessa resultat är beskrivna i avsnitt 3.7, ”Övriga 
faktorer”. 
 
En svårighet vid strukturering av resultat och analys var att de olika områdena ibland gick in i 
varandra när respondenterna svarade på frågorna. Om jag ställde en fråga kring exempelvis 
”motivation”, så berörde svaret ibland även ”ansträngning” och ”förväntningar”. Detta har 
medfört att analysen ibland refererar till andra områden än just det berörda. Dock så har jag 
sorterat in utdrag och analys i det område dit analysen främst refererar. För tydlighetens skull har 
jag kursiverat benämningen på huvudområdet i inledningen av analysen. Dessa områden 
motsvarar de områden som tas upp i avsnittet ”Teoretiskt perspektiv” med tillägget ”Skillnader 
nationellt prov och kurs” (område 6). 
 
Efter att varje område samt ”Övriga faktorer” analyserats, summerades hela resultatet i avsnitt 3.8 
(”Sammanfattning av resultat”). För område 1 till och med område 6 (”Ansträngning”; 
”Motivation”; ”Förväntningar”; ”Självförtroende” samt ”Stress”) samt övrigt resultat kopplas 
könsaspekten till skillnader i beteende och attityder mellan pojkar och flickor och hur dessa kan 
påverka studieresultat och de nationella proven. För område 6 (”Skillnader nationellt prov och 
kurs”) redogörs dels skillnader för hur de nationella proven och kursen bedöms, och dels 
skillnader mellan vad prov och kurs mäter. Slutsatsen av resultatet diskuteras därefter i avsnitt 4, 
”Diskussion”. 
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1.4.7 Reliabilitet och validitet 
 
Med reliabilitet avses hur tillförlitlig studien är. I en kvalitativ studie som denna, där man vill få en 
uppfattning om hur människor känner, tänker eller beter sig, är det svårt att faktiskt tala om 
reliabilitet eftersom människan är föränderlig. Man kan därför inte förutsätta att respondenten 
svarar identiskt på samma givna fråga vid två olika tillfällen (Trost, 2010: 132-133).  
 
Den kvalitativa studien valdes som datainsamlingsmetod eftersom jag ville förstå hur just dessa 
lärare tänker och resonerar kring de olika områdena i det teoretiska perspektivet kopplat till kön 
och skolprestation. Jag ville även undersöka om det kan finnas olika orsaker till avvikelsen mellan 
kurs- och provbetyg i engelska 5 och engelska 6. Förutom att det är möjligt att respondenterna 
hade svarat annorlunda vid ett annat tillfälle, så hade även ett annat urval kunnat ge ett helt 
annorlunda resultat. I en kvalitativ studie som denna kan därför reliabiliteten, eller 
generaliserbarheten, betraktas som låg. 
 
Validitet syftar däremot att studien mäter det som är avsett att mätas. Validitet likställs ibland 
med studiens giltighet (Trost, 2010: 133). Eftersom jag informerade respondenterna om syfte och 
bakgrund före genomförandet av intervjuerna så kan detta ha påverkat validiteten negativt. 
Respondenterna visste att intervjun skulle handla om studieresultat, nationella prov och 
könsskillnader vilket kan ha lett till att de exempelvis ”letat” efter eventuella könsskillnader när de 
svarat på intervjufrågorna. 
 
Att respondenterna besvarat frågorna subjektivt är vanligt vid kvalitativa intervjuer, dock bör 
man i denna studie vara medveten om att skolan och lärare är en del av den könsmaktsordning 
och de strukturer som finns i samhället (avsnitt 1.3.3). Jag har även vid vissa tillfällen använt mig 
utav ”ledande frågor” för att komma in på eventuella könsskillnader i studieprestation. Dock tror 
jag inte att detta, det vill säga att ställa ledande frågor i kombination med att lärare troligtvis är 
inneslutna i den könsmaktsordning som är i beskriven i det teoretiska perspektivet, nödvändigtvis 
behöver påverka validiteten i denna studie negativt. Jag tolkar resultatet att det ändå finns en 
könsmaktsordning idag som påverkar flickors och pojkars beteende och attityder på olika sätt. 
Antingen så upplever respondenterna relativt objektivt att det generellt är skillnader i beteenden 
och attityder mellan könen i gymnasieskolan, eller så är lärare påverkade av de strukturer som 
finns och har en förförståelse kring könsskillnader och tillskriver flickor och pojkar olika 
egenskaper. Oavsett av vilken anledning respondenterna i denna studie upplever skillnader mellan 
könen kopplat till studieprestation, så indikerar resultatet att det ändå finns en könsmaktsordning 
i samhället. 
 
Jag har här i avsnittet ”Metod” noga försökt redogöra för samtliga steg vad gäller datainsamling 
och dataanalys i syfte att studien skall bli så transparent som möjligt. I resultat-avsnittet visas 
utdrag från samtliga respondenter; även detta är ett medvetet val för att visa transparens gällande 
rådata och min tolkning (=analys). Samtlig transkriberad data är dock inte redovisad i resultatet, 
utan jag har valt ut ett antal utdrag som speglar mina frågeställningar. Mitt urval av utdrag ger i 
sig en viss grad av subjektivitet eftersom en annan författare möjligtvis gjort ett annorlunda urval.  
 

1.5 Källor 
 
I kvalitativa studier vill man ofta ha en så stor variation i sitt urval som möjligt och inte ett antal 
likartade källor eller respondenter (Trost, 2010: 137-138). I denna studie är syftet att få en bred 
beskrivning av olika påverkansfaktorer till skillnader i studieresultat mellan könen, och jag har 
därför gjort ett strategiskt urval och valt respondenter som är relativt olika (Alvehus, 2013: 67).  
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Jag har baserat mitt urval på att respondenterna undervisar inom delvis olika program och att 
respondenterna tillhör delvis olika rektorsområden (rektorsområdena är organiserade efter 
program-tillhörighet) på samma gymnasieskola. Ingen av de fyra respondenterna var helt okänd 
för mig före jag tog kontakt med dem i syftet för intervjun. Jag visste alltså vilket rektorsområde 
respondenterna tillhörde men inte exakt vilka klasser de undervisade i (högskoleförberedande- 
och/eller yrkesprogram) eller hur fördelningen mellan flickor och pojkar såg ut i respektive 
elevgrupp. Jag ansåg inte att detta hade någon avgörande betydelse för val av källor eftersom 
samtliga lärare har undervisat mer än åtta år och jag är intresserad av de upplevelser och 
erfarenheter de har även sedan tidigare. I några intervjuer visade det sig dock att ena könet var 
överrepresenterat i elevgrupperna även historiskt vilket i sin tur kan påverka resultatet eftersom 
det då kan vara svårt att prata om vissa frågor i ett jämförande perspektiv, här med avseende på 
elevernas kön. Respondenternas bakgrund vad gäller vilka elevgrupper de undervisar 
höstterminen 2014 sammanfattas därför i tabell 2 nedan. 
 
 Tabell 2: Respondenternas elevgrupper med avseende på kön och programtillhörighet. 

 
 
Utgångspunkten för urvalet var även att finna två manliga respondenter och två kvinnliga i syfte 
att få en jämn fördelning av lärares kön. Detta på grund av att det i tidigare forskning funnits 
indikationer på att skolans feminisering är till flickornas fördel. Detta verifieras dock inte i 
forskningen, tvärtom tyder resultatet från flertalet studier på att lärarens kön inte har någon 
betydelse för flickors och pojkars skolprestationer (se avsnitt 1.3.6 ”Övriga faktorer”). Den 
slutliga fördelningen av respondenternas kön var tre kvinnor och en man. Eftersom urvalet är 
relativt litet, fördelningen mellan respondenternas kön är olika samt att tidigare forskning menar 
att lärarens kön ej har någon avgörande betydelse för elevernas skolprestation så har 
respondentens kön i denna studie avidentifierats. 
 
Respondenterna har arbetat olika länge som engelskalärare, och skiljer sig även i ålder. 
Åldersskillnaden mellan den yngsta och äldsta respondenten är mer än tjugo år. Respondenterna 
kommer benämns vidare lärare 1, lärare 2 etcetera.  
 
Eftersom urvalet är litet och syftar till att få en variation gällande respondenternas erfarenheter 
och upplevelser, bör och kan inga generella slutsatser dras av denna studie.  
 

1.6 Tidigare forskning och eget bidrag 
 
Avvikelsen mellan nationellt prov- och kursbetyg till flickornas fördel har lett till att 
provkonstruktörerna lagt ner mycket arbete på tester och därefter konstruerat provfrågorna på 
olika sätt i syfte att stärka likvärdigheten. Dock så kvarstår mönstret att flickorna får bättre 
kursbetyg än provbetyg jämfört med pojkarna, samt att detta mönster även går att finna i flera 
andra länder (Skolverket, 2009a: 46). 
 
I en svensk studie som genomfördes i årskurs 9 drogs slutsatsen att slutbetyget inte bara mäter 
ämneskunskaper, utan att faktorer som elevens högre motivation och ansträngning har 
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genomslag på betygssättningen fastän detta är kriterier som inte skall vara betygsgrundande. 
Studien byggde på statistik gällande prov- och betygsdata samt enkäter till eleverna i årskurs 9 
(Skolverket, 2009a: 46). I studien dras även slutsatsen att möjliga orsaker till könsskillnaderna 
mellan prov- och kursbetyg är att målen och betygskriterierna tolkas olika av olika lärare samt att 
påtryckningar av exempelvis föräldrar leder till att eleven får ett annat betyg än vad han eller hon 
”förtjänar”. En lite mer positiv förklaring till avvikelsen var att proven kanske i vissa fall har 
använts formativt vilket då lett till att eleven har getts möjlighet att inhämta kunskaper efter själva 
genomförandet av provet (Skolverket, 2009a: 9-10). 
 
I ovan refererade studie från Skolverket (2009a) gällande om slutbetyget mäter mer/annat än 
ämneskunskaper enligt kunskapskraven så är det elever som är informanter. Möjligtvis kan det 
vara problematiskt att dra generella slutsatser efter att enbart använt elever i urvalet. Jag 
föreställer mig att de elever som av någon anledning får ett lägre betyg än vad de hade önskat sig, 
kanske upplever en orättvis betygssättning medan de i själva verket inte uppnått samtliga 
kunskapskrav. Detta är en aspekt som jag tror är viktig att fundera kring när slutsatser enligt 
studien ovan dras. 
 
Jag tror inte heller att det nödvändigtvis är ett motsatsförhållande mellan 
motivation/ansträngning och betygssättning. Det förekommer säkert att lärare ger en elev som 
ligger på gränsen mellan två betyg det högre betyget i syfte att uppmuntra fortsatt ansträngning 
och motivation, kanske särskilt om eleven har dåligt självförtroende. Och dåligt självförtroende, i 
sin tur, är vanligast bland flickor (se avsnitt 1.3.4). Samtidigt så visar forskning redogjort för i det 
teoretiska perspektivet (avsnitt 1.3) att motivation och ansträngning också leder till bättre 
studieprestationer och skolframgång genom att eleven faktiskt når kunskapskraven – oavsett 
vilket kön eleven har. 
 
Denna studie kommer att koppla samman orsakerna till könsskillnader i studieprestation med 
utgångspunkt från den pedagogiska forskning beskriven i det teoretiska perspektivet (avsnitt 1.3) 
med kontexten för det nationella provet. Metoden för detta är analys av kvalitativa intervjuer med 
lärare som bidrar med kunskaper från sin profession vad gäller bedömning och betygssättning av 
nationella prov och kurs.  
 
Mitt bidrag till forskningen är både att utöka den kunskap som finns inom fältet, det vill säga i 
förhållande till den forskning som är beskriven ovan, samt bidra till nya perspektiv på varför 
könsskillnaden gällande avvikelsen mellan nationellt prov och kurs är till flickornas fördel. Detta 
görs genom att: 
 

1. Fokusera på intervjuer med lärare istället för elever (jämför tidigare forskning ovan), 
2. Respondenterna arbetar på gymnasiet och inte grundskolan (jämför tidigare forskning 

ovan), 
3. Koppla ihop de beteenden och attityder som tidigare forskning visat ha betydelse för 

skolframgång i stort med kontexten för de nationella proven; både för situationen i sig 
det vill säga hur eleverna upplevs uppfatta de nationella proven samt skillnader i riktlinjer 
för bedömning av prov och kursen som helhet. 

 
Min förhoppning är alltså att denna studie skall både ge ett djup till den forskning som redan 
finns (punkt 1 och 2), samt även en bredd genom att lägga till nya aspekter på könsskillnaderna 
gällande skillnader mellan provbetyg och kursbetyg (punkt 3). 
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2 Bakgrund 
 
I bakgrunden redogörs först för hur likvärdigheten i skolan, med fokus på kön, beskrivs i 
styrdokumenten för gymnasieskolan. Med kön avses här flickor och pojkar på gruppnivå (i 
motsats till individnivå). Därefter beskrivs hur riktlinjerna för bedömning och betygssättning ser 
ut för de nationella proven och kurserna i engelska 5 och 6 samt att relevant statistik för 
gymnasieskolan visas. Studieresultaten i den svenska skolan ställs även i ett internationellt 
perspektiv. 
 

2.1 Likvärdighet i skolan 
 
Normerna för en likvärdig skola beskrivs i läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011b: 6). 
Likvärdighet som begrepp inom utbildningsforskning kan definieras som ”hur väl ett lands 
skolsystem lyckas kompensera för elevers olika möjligheter att få tillgång till och tillgodogöra sig 
utbildning och därmed även försöka minimera alltför stora skillnader i elevers resultat.” 
(Skolverket, 2013: 20). En likvärdig skola innebär bland annat att resurser skall tilldelas en skola 
utefter behov, att undervisningen skall anpassas till den enskilda eleven, och att flickor och pojkar 
skall ha samma möjligheter att utveckla kunskaper och värden (Skolverket, 2011a: 6).   
 

2.1.1 Värdegrund och kön 
 
Skolans grundläggande värden bygger på demokrati, att elever skall utveckla sin fulla potential, 
människors lika värde samt jämställdhet mellan flickor och pojkar. Alla eventuella tendenser till 
diskriminering inom skolan skall motverkas aktivt. Här lyfter läroplanen explicit fram att ingen 
får utsättas för diskriminering på grund av kön (Skolverket, 2011a: 5). Vidare så läggs vikt vid att 
varje enskild skola skall vara tydlig när det gäller mål, innehåll och arbetsformer, samt att skolan 
på ett aktivt och medvetet sätt skall ”främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” 
(Skolverket, 2011a: 6). 
 

2.2 Bedömning 
 
Bedömning i skolan sker av flera skäl. De långsiktiga målen är att eleven skall ”utveckla förmågan 
att själv bedöma sina resultat” samt att eleven ”utvecklar ett allt större ansvar för sina studier” 
(Skolverket, 2011b: 18). Bedömningen skall även relatera till de fyra kunskapsformerna fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet som genomsyrar samtliga kurs- och ämnesplaner. Dessa 
kunskapsformer finns även representerade för varje betygssteg (Skolverket, 2011a: 6).  
 
Ur ett undervisningsperspektiv är syftena med bedömning framförallt att kartlägga elevens 
kunskaper; värdera elevens kunskaper; återkoppla till eleven för lärande; synliggöra elevens 
praktiska kunskaper samt att läraren utvärderar sin egen undervisning (Skolverket, 2011a: 7). 
 
Ovanstående syften kan även delas in i två olika funktioner; summativ eller formativ bedömning. 
Dessa två bedömningsformer kommer att redovisas närmare i avsnitt 2.2.1. Därefter (avsnitt 
2.2.2) följer en beskrivning av bedömningsanvisningarna för engelska 5 och engelska 6. 
 

2.2.1 Summativa och formativa syften 
 

Den summativa bedömningen syftar till att mäta och värdera vad eleven lärt sig, det vill säga en 
typ av lägesrapport (Korp, 2011: 42; Skolverket, 2011a: 9 och Skolverket, 2012b: 43). Ett exempel 
på summativ bedömning är när läraren i slutet av aktuell kurs gör en slutbedömning inför att sätta 
betyg på elevens kunskaper och förmågor. 
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Syftet med den formativa bedömningen (ibland även refererad till lärande bedömning) är att stödja 
elevens lärandeprocess innan ett undervisningsmoment är avslutat för att sedan kunna motivera 
och hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling (Korp, 2011: 42; Skolverket, 2011a: 9; 
Skolverket, 2012b: 43 och Wiliam, 2013: 53). I den formativa bedömningen är återkopplingen en 
viktig del, och lärare bör sträva efter att erbjuda återkoppling i förhållande till tre olika 
återkopplingsfrågor (Hattie, 2012: 157-159 och Skolverket, 2011a: 16): 
 

 Vad är målet? 

 Hur ligger jag (=eleven) till? 

 Hur skall jag (=eleven) gå vidare? 
 
Ovan tre återkopplingsfrågor ligger alltså till grund för den formativa bedömningsprocessen. 
Dessa är även en del i att göra lärandet synligt, det vill säga att sätta lärandet först och att lärare 
faktiskt förstår vad det är i undervisningen som fungerar (Hattie, 2012: 16). 
 
Det finns dock ingen motsättning mellan summativ och formativ bedömning, utan ofta har 
bedömningar av elevers kunskaper och förmågor både ett summativt och ett formativt syfte 
(Korp, 2011: 42). Exempelvis så kan en summativ bedömning (”lägesrapporten”) av en elevs 
provresultat sedan användas formativt i syfte att utveckla elevens lärande mot de kunskapskrav 
som finns angivna för kursen i läroplanen.  
 

2.2.2 Bedömningsanvisningar i ämnet engelska 
 
Syftet med undervisningen i ämnet engelska i gymnasieskolan är att eleven skall utveckla en 
allsidig kommunikativ förmåga som eleven också vill, kan och vågar använda i olika situationer 
och sammanhang. Denna förmåga omfattar dels reception (förståelse av texter samt talat språk) 
och dels produktion och interaktion (förmågan att formulera sig i tal och skrift samt anpassning 
av språk till olika situationer). Eleven skall även ges möjlighet att utveckla sin förmåga vad gäller 
användandet av lämpliga strategier för att lösa eventuella hinder när kunskaperna i språket inte 
räcker till. Utöver dessa språkliga förmågor skall eleven även diskutera och reflektera kring 
livsvillkor, kultur och samhällsfrågor som finns i de delar av världen där engelska används 
(Skolverket, 2011b: 53). 
 
Det centrala innehållet i kursplanerna för engelska 5 och engelska 6, det vill säga den del i 
ämnesplanerna som beskriver vad undervisningen skall behandla i respektive kurs, är även det 
fördelat på rubrikerna ”kommunikationens innehåll”, ”reception” samt ”produktion” (Skolverket, 
2011b: 54-55). Sammanfattningsvis syftar ämnesplanen för engelska till att utveckla elevernas 
förmåga att läsa och lyssna (reception) samt skriva och tala (produktion och interaktion). 
Dessutom skall eleven utveckla kunskaper gällande hur samhället ser ut i de delar av världen där 
människor talar engelska. 

 

2.3 Betyg  
 
Riktlinjerna för betygssättning av de nationella proven i engelska 5 och engelska 6 skiljer sig åt 
från slutbetyget av hela kursen. Nedan beskrivs syfte och betygssättning för kurs och nationellt 
prov, därefter följer en sammanställning av skillnaderna mellan kurs och prov. 
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2.3.1 Engelska 5 och engelska 6 
 
För att återkoppla till avsnitt 2.2 så grundar sig alltså ett enskilt betyg direkt på en summativ 
bedömning av elevens kunskaper eftersom läraren kartlägger och värderar elevens kunskaper i 
relation till kunskapskraven vid ett givet tillfälle. I riktlinjerna för bedömning och betyg i 
läroplanen står det uttryckligen att: 
 

Läraren ska vid betygssättningen 
- utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella 

kunskapskrav som finns för respektive kurs, 
- beakta även sådana kunskaper som en elev har tillägnat sig på annat sätt än genom den 

aktuella undervisningen, och 
- utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt utvärdera 

varje elevs kunskaper. (Skolverket, 2011b: 15) 
 

I kunskapskraven för respektive kurs beskrivs vilken kvalitet som krävs för en viss förmåga för 
att erhålla ett visst betyg. För att uppnå betyg E, C samt A så krävs att samtliga kunskapskrav för 
aktuellt betyg är uppfyllda. För att uppnå betyg D och B så krävs att samtliga kunskapskrav för 
föregående betyg är uppfyllda samt övervägande del av det närmast påföljande betygssteget. Detta 
innebär att för att erhålla exempelvis B så krävs att samtliga betygskriterier för betyget C är 
uppfyllda samt övervägande del för betyget A (Skolverket, 2011b: 58-59; 64-65). 
 

2.3.2 Nationella kursprov 
 
Som stöd för främst den summativa bedömningen så skall nationella kursprov i de 
gymnasiegemensamma ämnena användas som en del av bedömningsunderlaget för respektive 
kurs (Skolverket, 2012a: 10). Ett nationellt prov genomförs vid ett tillfälle per kurs, och är 
gemensamt för samtliga elever. Det nationella provet omfattas av sekretess både före och efter 
provtillfället. 
 
Huvudsyftena med de nationella proven är följande (Skolverket, 2014b): 

 Att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning 

 Att ge underlag för att kunna analysera i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på 
skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. 

 
De nationella proven har alltså i första hand en summativ funktion eftersom resultatet syftar till 
att stämma av vilka kvaliteter eleverna har i sina kunskaper vid slutet av kursen. Samtidigt så 
menar Skolverket att de nationella proven även kan användas formativt eftersom provresultatet 
”ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven 
genom undervisningen behöver utveckla mer” (2014b). Lärare uppmuntras alltså till att använda 
de nationella proven framåtsyftande i sin undervisning. 
 
I gymnasieskolan är de nationella proven i engelska uppdelade på olika delprov med olika fokus. 
De nationella proven i engelska 5 och engelska 6 är obligatoriska att använda som stöd vid 
betygssättning i dessa kurser på alla högskoleförberedande program. Dock så täcker inte de 
nationella proven upp samtliga förmågor angivna i kunskapskraven för respektive kurs, och skall 
därmed inte användas som det enda underlaget för bedömning av slutligt kursbetyg (Skolverket, 
2014a). 
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De olika delproven är kopplade till reception och produktion (beskrivet i avsnitt 2.2.2) och de 
fyra förmågorna tala, läsa, lyssna och skriva enligt följande (Skolverket, 2014a): 
 

 Delprov A: Focus: Speaking 

 Delprov B: Receptive skills – Focus: Reading 

 Delprov B: Receptive skills – Focus: Listening 

 Delprov C: Focus: Writing  
 
Som stöd för en likvärdig rättning och bedömning av de olika delproven följer 
bedömningsanvisningar från Skolverket med de nationella proven. Resultaten från de olika 
delproven vägs sedan samman till ett slutligt provbetyg som redovisas för eleven. Detta medför 
att om resultatet på ett delprov inte når upp till exempelvis godkänt, så kan detta kompenseras 
genom att eleven presterat bättre på något eller några av de övriga delproven. Värt att notera är 
att riktlinjerna för betygssättningen av de nationella proven i engelska inte ändrades när den nya 
läroplanen för gymnasieskolan infördes år 2011: 
 

I samband med att de nya kurs- och ämnesplanerna infördes 2011 beslutades att den 
sammanvägningsmodell av delprov till provbetyg som funnits i de nationella proven i 
engelska tidigare ska behållas men modifieras för att passa den nya betygsskalan. På så sätt 
ges möjlighet att jämföra utfallet på proven över tid. (Skolverket, 2012c) 

 

Anledningen som anges till varför riktlinjer i betygssättning mellan kurs och nationellt prov sedan 
år 2011 skiljer sig är alltså i syfte att kunna följa upp och jämföra provresultaten.  
 
Tilläggas bör att sammanvägningen av de olika delproven som i sin tur resulterar i ett 
genomsnittligt betyg gäller för de nationella proven i engelska. För andra ämnen, som exempelvis 
svenska, görs ingen sammanvägning av de olika delproven utan resultatet som presenteras för 
eleven är resultat per delprov (Skolverket, 2014a och Skolverket, 2012c).  
 

2.4 Sammanställning skillnader mellan nationellt prov och kurs 
 
Sammanställning av skillnader mellan nationellt prov och kurs som kan ha en påverkan på 
resultatet i denna studie redovisas i nedan tabell 3.  
 
Tabell 3: Kategorisering av skillnader mellan kurs och nationellt prov i engelska 5 och engelska 6. 

 
 
Ovan kategorisering kommer att delvis ligga till grund för analys av resultatet i avsnitt 3. 
 

2.5 Studieresultat 
 
Under de senaste decennierna har mönstret gällande skillnaderna i skolprestation mellan könen 
förändrats. Förändringen kan grovt beskrivas att flickor har gått från att presterat bättre i språk 
och sämre i matematik, teknik och naturvetenskap (jämfört med pojkar), till att prestera bättre 



 21 

inom i princip samtliga områden på grundskolan. Enda ämnet där pojkar fortfarande presterar 
bättre än flickor1 är i idrott och hälsa (Skolverket, 2014c).  
 

2.5.1 PISA 
 
Även internationellt kan man se trenden att flickor presterar bättre i skolan jämfört med pojkar. 
För grundskolan görs jämförelser mellan den svenska skolan och skolsystem i andra länder. 
Sverige deltog år 2012 för femte gången i OECD2:s internationella studie PISA3. Dessa studier 
genomförs var tredje år och syftar till att undersöka 15-åriga elevers kunskaper i matematik, 
läsförståelse och naturvetenskap. Ett ytterligare syfte med PISA är att öka förståelsen för 
orsakerna till de observerade skillnaderna samt även titta på möjliga konsekvenser (Skolverket, 
2013: 3). 
 
Eftersom styrdokumenten för den svenska skolan betonar jämställdhet och alla elevers rätt till en 
likvärdig utbildning, analyseras även resultatet från PISA utifrån eventuella könsskillnader när det 
gäller studieprestation (Skolverket, 2013: 16). PISA-rapporten för år 2012 visar bland annat att 
svenska flickor och pojkar presterar på samma nivå vad gäller matematik. Däremot är skillnaden 
signifikant till flickornas fördel när det gäller läsförståelse och naturvetenskap.  Sveriges resultat i 
matematik skiljer sig mot de flesta övriga OECD-ländernas resultat eftersom pojkarna där i 
genomsnitt presterar bättre i matematik. Gällande läsförståelse presterar flickorna i samtliga 
deltagande länder signifikant bättre än pojkarna, dock är skillnaden större mellan flickor och 
pojkar i Sverige än för OECD-länderna i genomsnitt. För naturvetenskap är resultaten mer 
spridda och därför svårt att hitta utmärkande mönster.  
 
Slutsatsen som dras för Sverige i PISA år 2012 jämfört med tidigare PISA-undersökningar är att 
15-åringarnas genomsnittliga resultat har försämrats gällande samtliga tre områden (Skolverket, 
2013: 28). Tittar man på könsskillnader och prestation så har utvecklingen för Sverige i PISA 
varit mer negativ för pojkarna än för flickorna (Skolverket, 2013: 16).  
 

2.5.2 Gymnasieskolan 
 
Betygsutvecklingen för den svenska gymnasieskolan kan åskådliggöras genom nedan figur 1. 
Diagrammet visar förändringen för den genomsnittliga betygspoängen (GPB) i den svenska 
gymnasieskolan från läsåret 1996/1997 till och med läsåret 2012/2013. Statistiken är fördelad på 
kvinnor, män samt dess genomsnitt (”total”). 

                                                 
1 Avser vårterminen 2014, årskurs 9. 
2 Organisation for Economic Co-operation and Development 
3  Programme for International Student Assessment 
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Figur 1. Genomsnittlig betygspoäng gymnasieskolan (Skolverket, 2014e) 
 
Diagrammet ovan (figur 1) visar dels att kvinnors genomsnittliga betygspoäng är högre än 
männens, men även också att dessa skillnader har ökat något under de senaste 16 åren. Det finns 
heller inget som tyder på att skillnaderna förväntas att minska. 
 

2.6 Korrelation mellan betyg från nationella kursprov och kursbetyg 
 
Som beskrivits tidigare så är ett syfte med de nationella proven att vara ett summativt 
bedömningsstöd när det gäller betygssättning av en elevs kunskaper och förmågor. Dock täcker 
inte de nationella proven samtliga kunskapskrav; lärare har även andra betygsunderlag för en elev 
(Skolverket, 2009: 6). Det finns heller inte reglerat i vilken utsträckning ett nationellt kursprov 
skall påverka betygssättningen (Skolverket, 2014d: 3). Att det är skillnader mellan kursbetyg och 
betyget på det nationella provet behöver alltså inte betyda att kursbetygen inte sätts likvärdigt. 
 
Tittar man på betygsstatistiken för gymnasieskolan så har flickor i genomsnitt högre betyg än 
pojkar i nästan samtliga kurser. Statistiken visar även att flickor i högre utsträckning än pojkar får 
ett högre kursbetyg än det provbetyg de skrev på det nationella kursprovet (Skolverket, 2014d: 
36). Statistik för vårterminen 2013 visar att detta förhållande mellan kursbetyg och nationellt 
provbetyg gäller för ämnena svenska, engelska och matematik i gymnasieskolan. Dock är 
skillnaderna mellan könen större för engelska jämfört med svenska och matematik ur en 
ytterligare aspekt. I engelska 5 och engelska 6 så får även pojkar i betydligt större utsträckning ett 
lägre kursbetyg än nationellt provbetyg.  
 
I figur 2 nedan visas relationen mellan nationellt provbetyg och kursbetyg fördelat på kön för 
engelska 5 och 6 vårterminen 2013. Den röda delen av respektive stapel visar hur stor andelen är 
där nationellt provbetyg och kursbetyg är lika; det vill säga om eleven exempelvis presterade ett E 
på provet och även fick ett E i slutbetyg på kursen så är resultaten för denna elev inkluderad i den 
röda delen av stapeln. Om eleven fick ett högre kursbetyg jämfört med det resultat eleven skrev 
på det nationella provet (exempelvis ett E på provet men ett D eller högre i kursbetyg) så är 
elevens resultat istället inkluderat i den gröna delen av stapeln. Fick eleven istället ett lägre 
kursbetyg än vad eleven presterade på det nationella provet, så är resultatet representerat i den blå 
delen av stapeln. Ett exempel på resultat som är inkluderat i en blå del av någon av staplarna kan 
vara att eleven fått ett C i provbetyg men ett D i kursbetyg. 
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Figur 2: Relation nationellt provbetyg och kursbetyg i engelska 5 och engelska 6 vårterminen 2013, fördelat på 
kön. ”Lägre” avser hur stor andel av eleverna i respektive stapel som får ett lägre kursbetyg jämfört med provbetyg; 
”Lika” avser samma slutbetyg i kursen som provbetyg och ”Högre” avser hur stor andel av eleverna som får ett 
högre kursbetyg jämfört med provbetyg (Skolverket, 2014d: 38). 
 
Diagrammet i figur 2 visar att i engelska så får flickor betydligt oftare än pojkar ett högre 
kursbetyg än provbetyg. Pojkar får dessutom betydligt oftare än flickor ett lägre kursbetyg än 
provbetyg. För exempelvis engelska 5 får flickor och pojkar procentuellt sett lika ofta samma 
kursbetyg som provbetyg (75%). Däremot när kursbetyget avviker så skiljer det sig mellan könen; 
15% av flickorna får då ett högre kursbetyg jämfört med 10% av pojkarna. Tittar vi istället hur 
fördelningen mellan könen ser ut när kursbetyget blir lägre, så är förhållandet omvänt – här får 
endast 9% av flickorna ett lägre kursbetyg jämfört med 15% av pojkarna.    
 
Jämför man prov- och kursbetyg i svenska och matematik för samma termin, så finns de liknande 
mönster även i de ämnena4.  
 
Sammanfattningsvis visar statistiken att flickor i högre utsträckning än pojkar får ett högre 
kursbetyg än provbetyg, samt att för engelska 5 och 6 så får pojkarna även påtagligt oftare ett 
lägre kursbetyg jämfört med flickorna. Jämför man denna statistik med statistik från grundskolan 
så ser resultaten likartade ut. I grundskolan får flickor som grupp högre betyg samt oftare ett 
högre slutbetyg än betyg på det nationella kursprovet (Skolverket, 2014d: 54). 
 

  

                                                 
4 För svenska 1 så får 64% av pojkarna och 60% av flickorna samma kurs- som provbetyg. 28% av pojkarna får ett 

högre betyg jämfört med 33% av flickorna. Pojkarna får ett lägre betyg i 8% av fallen, medan flickorna något mindre; 
i 6% av fallen. Även i matematik så får kvinnorna högre kursbetyg än provbetyg jämfört med männen. Detta 
förhållande gäller även för ett lägre kursbetyg än provbetyg, dock är andelen män och kvinnor som får ett lägre 
kursbetyg relativt liten om man jämför med gymnasiekurserna i engelska. I matematik 1a får 78% av pojkarna och 
74% av flickorna samma kurs- som provbetyg. 17% av pojkarna får ett högre kursbetyg, att jämföra med 23% av 
flickorna. 4% av pojkarna och 2% av flickorna får ett lägre kursbetyg (Skolverket, 2014d: 38).  
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3 Resultat 
 
Nedan följer resultatet från studien. Resultatet är strukturerat efter de områden som är beskrivna 
i avsnitt 1.4.2 samt ett ytterligare avsnitt; ”Övriga faktorer”. För varje område redovisas utdrag 
och tillhörande analys per respondent. Samtliga avsnitt följer samma struktur. Hela resultatet 
summeras sedan i avsnitt 3.8 (”Sammanfattning av resultat”).  
 

3.1 Område 1: Ansträngning 
 
Utdrag lärare 1: 

I: Upplever du att eleverna anstränger sig, tycker skolan är meningsfull? 
L1: Inte alltid. Jag upplever att många elever vill ha högt betyg, men de förstår inte alltid att 
betyget står i proportion till det de levererar… Jag har haft en klass med i princip bara 
killar och de skall skriva en essä om skräck… Och jag har gått igenom noga vad som gäller 
för de olika betygskraven och allt det här. Och bara för E så är det ju massor, massor, 
massor som de skall uppnå. Så säger en elev ”kan du ge mig några råd för hur jag skall göra 
för att jag skall bli bättre, jag vill gärna ha ett C.” Vad skall jag svara? Du kan vara glad om 
du får ett E för det var det du hade i förra kursen och detta är mycket svårare… Det är 
väldigt svårt, alltså… Jag upplever även att många elever nu... jämfört med för tio år sedan, 
vill kopiera – de vill ha en mall, modell. Så tittar de på den modellen så gör de om den, och 
nu har jag skrivit ett A. Det är det här ”quick fix”, det handlar liksom inte om att… 
kunskapen som sådan utan mer något som de kan visa… 

 
Analys: 
Lärare 1 beskriver hur pojkarna generellt ser på ansträngning, det vill säga att de gärna vill ”ha” ett 
högt betyg utan att behöva anstränga sig. Lärare 1 talar även om snabba lösningar i form av 
mallar eller modeller som de kan följa. Detta kan kopplas till att pojkar generellt inte anser att 
ansträngning är särskilt viktigt i skolan (Lightbody et al, 1996: 13). Dock ingår i kunskapskraven 
att behärska analytiska förmågor såsom att jämföra och reflektera. I kursplanen för engelska 5 
krävs för betyget A bland annat att eleven gör ”välutvecklade och nyanserade jämförelser med 
egna erfarenheter och kunskaper” (Skolverket, 2011b: 58) vilket troligtvis kräver mer analytisk 
förmåga än att följa en färdig mall eller exempel. 
 
Utdrag lärare 2: 

I: varför tror du tjejerna jagar de högre betygen mer än killar? 
L2: Ja det är väl kulturellt betingat egentligen…  I en sån här liten kranskommun så är det 
sport och dataspel i den ordningen. Sporten förstör ju studerande-kulturen och vi har sådana 
vansinnigheter som innebandy-profil och handboll-profil. När jag blir skolminister ska jag 
förbjuda det. Det finns ingen spets-engelska eller spets-svenska profil… Och det är det här 
jäkla… ursäkta profaniteter… svenska tror att idrott är bra. Det är det inte i nationell 
synpunkt.  

 
Analys: 
I ovan resonemang menar lärare 2 att pojkar anstränger sig mindre gällande kärnämnena i skolan 
jämfört med flickor. Orsaken upplevs delvis vara att pojkar prioriterar att lägga tid och 
engagemang på sport och dataspel i stället för på skolarbetet; detta är då en orsak till att 
”studerande-kulturen” förstörs. Jag tolkar lärare 2 att prioriteringen av sport och dataspel gäller 
främst pojkarna eftersom frågan gällde varför just pojkar inte prioriterar höga betyg på samma 
sätt som flickor gör5.  
 
 

                                                 
5 Lärare 2 har tidigare i intervjun sagt att det är främst flickor som ”jagar” de högre betygen, se avsnitt 3.3. 
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Utdrag lärare 3: 

I: Det finns något som heter anti-pluggkultur som kopplas lite mer till killar – att 
akademiska framgångar inte är lika viktiga som sociala framgångar. Är det ngt du märker 
av? 
L3: Ja, det är det. Det kan jag ju se nu när jag är på [yrkesprogram med övervägande 
pojkar], jag har hört kommentarer när någon är på och aktiv i klassrummet, ställer frågor 
och sådär, att det ofta kommer en syrlig kommentar av någon av killarna ”vad du fjäskar, 
pluggis” och sådär… Då är kanske ”pluggis” milt uttryckt… Och hur man märker att den 
killen som får den kommentarer backar och tänker ”nähä jag ska kanske inte ska säga mer 
då” och det är så himla tråkigt att då håller man tillbaka fast man kanske kan så mycket mer 
och man vill visa sig engagerad men det är inte accepterat. Och det är vanligare nu när jag 
är bland killar än vad jag har märkt tidigare när jag var på de tjej-dominerade programmen. 
I: Och då kanske det hänger ihop lite med ansträngning där, att man backar och inte 
anstränger sig så mycket…? 
L3: Ja, det är absolut tydligt – det skriver jag under på.  

 
Analys: 
Här ställer jag frågor kring anti-pluggkultur, det vill säga att kanske främst pojkar på grund av deras 
manliga identitet är mer avståndstagande till ”att plugga” (Wernersson, 2010: 49). Detta 
exemplifieras av lärare 3 med beskrivningen att pojkar som öppet engagerar och anstränger sig i 
skolan utsätts för glåpord. Det är möjligt att dessa glåpord kan vara kopplade till manlig och 
kvinnlig könsidentitet vilket då är en del av den könsmaktsordning som finns i samhället (avsnitt 
1.3.3) som innebär att pojkar och flickor tillskrivs olika egenskaper. I ovan utdrag exemplifieras 
detta genom att pojkar inte tillåts anstränga sig i skolan utan att få en ”syrlig kommentar”. 
Observera att jag i detta utdrag ställer en ledande fråga/påstående med avseende på pojkarnas 
förmodade lägre ansträngning vilket kan påverka validiteten negativt i respondentens svar. Dock 
tolkar jag svaret som en bekräftelse på vad lärare 3 sagt tidigare i samma utdrag, och inte 
någonting som ensamt ligger till grund för analysen av utdraget. 
 
Utdrag lärare 4: 

L4: Sen tror jag på en annan orsak i varje fall när det gäller [killarna i teknik-klasserna], och 
nu generaliserar jag, är att många av dem är både ohyggligt omogna, och ohyggligt curlade, 
bortskämda – verkligen att folk har gått och sopat banan framför dem. De är chockade av 
detta att man kan få behöva anstränga sig det minsta lilla. Faller det inte i famnen på dem 
utan ansträngning då jobbar de inte för det. […] Det är en teori jag har. Och att man på 
något sätt har den där inställningen ”det löser sig”. Alltså, jag har huvudrollen inte bara i 
mitt liv utan i hela världens liv. Och det är klart att det måste lösa sig för mig. […] Ja, alltså 
igen, om man tittar på rollerna så har ju en tjej alltid fått anstränga sig mer för att nå lika 
långt som en kille når utan ansträngning. 

 
Analys: 
Lärare 4 beskriver att när pojkarna börjar studera vid gymnasiet, så är de varken vana vid eller 
förberedda på att de behöver anstränga sig i skolan. Lärare 4 upplever även att killarna har en 
världsuppfattning där de inte heller behöver anstränga sig, utan att det ”måste lösa sig” ändå. 
Detta kan jämföras med att ”ha tur” som är en parameter som pojkar i tidigare studier ansett 
viktigare än ansträngning (Lightbody et al, 1996: 13). Lärare 4 tillskriver här flickor och pojkar 
olika egenskaper beroende på kön och hur flickor och pojkar upplevts ha ansträngt sig i skolan 
historiskt. Jag tolkar att lärare 4 upplever genusordningen i samhället som en förklaring till sin 
uppfattning om varför flickor generellt har ansträngt sig/anstränger sig mer (se avsnitt 1.3.3). 
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3.2 Område 2: Motivation 

 
Utdrag lärare 1: 

I: …kopplar detta till motivation, om du tror att tjejer och killar motiveras på samma sätt? 
L1: Beror lite på vad man jobbar med… Nu i litteraturhistoria så har killarna i [det 
högskoleförberedande programmet] varit ganska med på det eftersom det är historia, de 
har tyckt att det har varit intressant. Men sen om man pratar om andra saker, om lyrik, då 
är det ju stendött… Men jag har nog någon föreställning om att tjejer är mer motiverade… 
Kan inte sätta fingret på det… 

 
Analys: 
Här refererar lärare 1 främst till pojkarnas motivation och att den går lite ”upp och ner” beroende 
på vad de arbetar med. Lärare 1 har känslan av att flickor är mer motiverade i skolan men har 
svårt att förklara varför. Detta kan emellertid kopplas till den genusordning och sociala 
konstruktioner som finns i samhället och de olika förväntningar som finns på pojkar och flickor 
(SOU, 2009: 170). 
 
Utdrag lärare 2: 

L2: Nu råkar jag ha två engelska 6 som är ovanligt engagerade och studiemotiverade, alla 
mina kollegor säger det att det var länge sedan vi upplevde något sådant. Nu har de inte 
lyckats så bra på årskursprovet som ligger där… som egentligen är delar av gamla 
nationella prov, är helt summativt det här provet precis som det nationella provet. Då får 
man ju ta med i beräkningen att det här det är ju ett prov som är gjort efter 90p i kursen, 
och inte 40-50 poäng som vi hunnit med nu. Så många blir oerhört frustrerade för att de 
bara skrivit ett C nu.  
I: Men kan man inte använda det här [årskursprovet] formativt sen då? Du sa att det var 
formativt… De har ju en termin kvar. 
L2: Jo, det är ju min pedagogiska uppgift nu att förklara varför dessa högpresterande elever 
”bara” skriver ett C nu. Då är det framförallt tjejerna som är sugna på de höga betygen. Av 
de som jagar de fina betygen så är det kanske 70%  som är tjejer. 

 
Analys:  
Lärare 2 beskriver sina elevgrupper som mycket engagerade och studiemotiverade. Lärare 2 menar 
även att inom denna högpresterande grupp så är det flickorna som har de högsta betygen inom 
gruppen. Detta rimmar väl med forskningen om flickors högre studieresultat generellt (se avsnitt 
2.5) som en konsekvens av att de är mer motiverade att anstränga sig i skolan för att nå sina mål.  
 
Utdrag lärare 3: 

L3: Sen har jag mest arbetat på yrkesprogram, där är det ju… Då är ju inte engelska och 
svenska de ämnena som de valt att läsa. Så jag möts ofta av kommentarer som att ”jag 
gillar inte att läsa, det är därför jag har valt det här programmet”… för att slippa, liksom. Så 
det finns ju tjejer som också säger att de nöjer sig, de säger att de vill lägga krut på de andra 
kurserna. Men mer så ändå, utan att ha statistik, att killarna gör det. 

 
Analys: 
Här beskriver lärare 3 en orsak till att eleverna på yrkesprogrammen har mindre motivation till 
teoretiska ämnen som exempelvis engelska. Anledningen till detta menar eleverna helt enkelt är 
att de har valt ett praktiskt program för att det vill arbeta med framförallt praktiska ämnen. Dock 
så upplever ändå lärare 3 att flickorna trots allt är lite mer motiverade, jämfört med pojkarna, att 
göra bra ifrån sig även i de teoretiska ämnena. Forskningen visar att flickors och pojkars 
motivation till viss del är kopplad till ämne och att flickor har större självförtroende gällande 
exempelvis språk (Meece et al, 2006: 367). Detta skulle kunna vara en orsak till att flickorna som 
lärare 3 refererar till är mer motiverade i ett ämne som engelska.  
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Utdrag lärare 4: 

I: Motivation – tror du killar och tjejer motiveras på samma sätt..? 
L4: Tror inte det… För killar på ngt sätt är budskapet att de duger som de är, medan tjejer 
får kanske budskapet att du duger möjligen om du jobbar ihjäl – på allt möjligt, inte bara i 
skolan utan man skall jobba ihjäl sig på att vara vacker, att träna, att vara populär.  

 
Analys:  
Lärare 4 tror inte att flickor och pojkar motiveras på samma sätt, utan menar att flickor troligen 
motiveras av de högre kraven från samhället. Här tolkar jag att lärare 4 menar att flickorna 
motiveras framförallt av prestationsmål, det vill säga att det inte är kunskapen i sig som är det 
viktigaste utan att man lever upp till kraven från samhället. Samtidigt kan detta resonemang även 
kopplas till plikt, det vill säga att flickorna har en högre motivation genom att de exempelvis vill 
ha ett högt betyg (Jakobsson, 2000: 45 och Wernersson, 2010: 59). Plikt ingår som en del när 
eleven drivs av lärandemotiv eller lärandemål (Jakobsson, 2000: 45). Att flickor motiveras av 
prestations- och lärandemål i kombination stöds av tidigare forskning, samt att denna 
kombination även är mest gynnsam för inlärning (Wernersson, 2010: 25-26). 
 

3.3 Område 3: Förväntningar 
 
Utdrag lärare 1: 

L1: Just nu har jag ju inte så mkt tjejer… Jag tror nog överlag att jag satt högre betyg på 
tjejer... Att de har visat att de har nått målen mer än vad killar gjort. Och jag tror att det 
beror på… om man nu generaliserar fruktansvärt mycket… att tjejer har många gånger 
detta i sig att man skall vara en duktig flicka, att man skall vara flitig och duktig i skolan, 
man skall ha hand om andra, och killar kanske mer glider in på ett bananskal och är lite… 
charmiga och snackar lite… mycket snack och ingen hockey. Så tror jag att det skulle 
kunna vara… Om man nu generaliserar fruktansvärt mycket. 

 
Analys: 
Här beskriver lärare 1 de olika förväntningar som riktas mot flickor respektive pojkar, och att 
flickornas högre förväntningar från sig själv och från samhället troligtvis bidrar till flickornas 
högre betyg. Detta stämmer väl överens med tidigare studier exempelvis vad gäller att olika 
beteenden och attityder är genusmärkta (Björnsson, 2005: 35). Högre förväntningar leder 
troligtvis till en högre ansträngning som i sin tur ger bättre studieresultat i form av betyg. 
 
Utdrag lärare 2: 
 I: Tar eleverna det nationella provet mer på allvar än det vanliga skolarbetet? 

L2: Ja, så är det. Och det sprider sig rykten i elevgruppen. 
I: Är det ngn skillnad mellan könen här? Tar alla det lika allvarligt? 
L2: Nä, tjejerna skulle jag vilja hävda stressa upp sig mer… för att de har en högre förväntan 
på provet och stressar upp sig… 

 
Analys: 
Här beskriver lärare 2 att eleverna tar det nationella provet mer på allvar än övrigt skolarbete, 
men att det ändå är flickorna som både stressar upp sig mer och har en högre förväntan på sig 
själva gällande provet i jämfört med pojkar. Just förväntningar på att sköta skolarbetet generellt är 
överensstämmande med hur flickor ”bör” vara i skolan (SOU, 2005: 170), och om då 
förväntningarna på det nationella provet är generellt högre för samtliga elever så borde rimligtvis 
flickornas förväntan på sig själva också öka ytterligare. 
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Utdrag lärare 3: 
 L3: Kanske att killar i högre grad nöjer sig mer med att klara kursen medan tjejer oftare vill 
ha ett högre betyg och inte bara klara kursen. Sen är inte det inte alltid med självinsikt, de 
kanske inte alltid kan nå ett högre, men oftare är det nog så att killar nöjer sig med att få 
godkänt eller att få ett E. Det kan jag nog säga att det är vanligare. 
I: Om man tänker på detta drivet, vad tror du det beror på att tjejer sikar högre oavsett hur 
det går? 
L3: Jag tror att de ställer högre krav på sig själva, de vill vara duktiga… 
I: Vad tror du de här kraven kommer ifrån? 
L3: Tjejer är så himla duktiga att ställa krav på sig själva… I alla situationer… Det vet vi ju. 
Men ibland krånglar tjejerna till det mer än nödvändigt. Men - det är ju inte fel att sikta 
högre, det är ju inte negativt heller, man ska ju ha ett driv, det är ju bättre att sikta högre 
och komma lite högre än att ”ja, jag är nöjd med det här” och så slutar man försöka eller 
att anstränga sig. Men det finns ju tjejer som gör så med… 

 
Analys: 
Lärare 3 upplever att pojkar i högre grad än flickor ”nöjer sig” med ett visst betyg eller att precis 
klara kursen. Flickorna vill däremot oftare ha ett högre betyg. Lärare 3 förklarar flickors högre 
förväntningar på sig själva genom att flickor som grupp ställer höga krav på sig själva. Detta 
relaterar jag till genusordningen i samhället, och att flickors högre förväntningar på sig själva 
kommer från de sociala strukturer av vad kvinnlighet respektive manlighet ”är” eller kanske 
framförallt förväntas vara (SOU, 2009: 170). Ovan utdrag indikerar att dessa sociala strukturer 
även finns i skolan eftersom flickor här tillskrivs egenskapen att de som grupp ställer höga krav 
på sig själva i ”alla situationer”.   
 
Utdrag lärare 4: 

L4: [Tjejerna] har högre förväntningar på sig, allt sådant här är jättesvårt, det handlar 
verkligen om att generalisera men det är det jag tycker att jag ser… Jag menar, jag har 
[övervägande pojkar], och tjejer skulle inte komma undan med den typen av beteende som 
många killar har… Det här att man bara glider och glider, och bara förväntar sig att det 
skall lösa sig ändå… Tjejer gör inte riktigt så. 

 
Analys: 
Här menar lärare 4 att det mot flickor och pojkar har olika förväntningar riktade mot sig, och att 
skolan/samhället låter pojkarna ”komma undan” med ett beteende som innebär lägre 
ansträngning. Uppfattningen att olika beteenden är märkta till flickor respektive pojkar är helt i 
linje med redovisad forskning (SOU, 2009: 170). 
 

3.4 Område 4: Självförtroende  
 
Utdrag lärare 1: 
 I: Att uppskatta sin egen förmåga, om den är i linje med… 

L1: Näää. Det är den inte. När jag tog in en klass här efter en uppgift och frågade vad de 
trodde om sig själva... Nästan alla satte sig själva högre. ”C”… Jaha, hur tänkte du då? Vad 
har du presterat på dina uppgifter…? De ser inte riktigt sambandet där… De vill ha ett C 
och därför tycker de att de skall få det. Om man raljerar lite. 
I: Märker du ngn skillnad mellan könen här? 
L1: Jag har ju tyvärr inte så många tjejer. Men när jag gjort detta innan så har killarna oftare 
värderat sig själva högre. Och tjejerna faktiskt under. 
I: Vad tror du att det beror på då? 
L1: Jag tror att det beror på det som vi pratade om innan. Tjejerna är rediga, duktiga… 
Ända sedan de gått på lågstadiet så har de fått sitta bredvid den busiga pojken för att lugna, 
dämpa ner honom. Har haft koll på läget, visat att man är en duktig flicka… Och killarna 
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glider runt på ett bananskal och charmar till sig några poäng här och där. Och sen så… så 
tror man, man har liksom överskattat sin förmåga på något sätt.  

 
Analys: 
Lärare 1 upplever att pojkarna generellt värderar sina egna prestationer högre än vad flickorna 
gör. Detta är i linje med redovisad forskning (Jakobsson, 2000: 55 och Wernersson, 2010: 59), det 
vill säga att pojkar generellt tenderar att ha bättre självförtroende och överskatta sin egen förmåga i 
högre grad än flickor. Pojkarnas orealistiska uppfattning om sin egen förmåga kan därmed leda 
till att de inte anstränger sig tillräckligt för att få det betyg som de faktiskt både vill ha och tror sig 
få. 
 
Utdrag lärare 2: 

I: Upplever du att tjejer och killar som grupper värderar sin egen förmåga än vad den är? 
L2: Svår fråga… Tjejerna i så fall mer knäckta eller deras självförtroende får sig en 
kraftigare törn än vad killarna får ”öh, skolan – jag hävdar mig på annat sätt”.  
I: Om det går bra då? Blir tjejerna jätteglada då eller… 
L2: Nej, det blir någon slags självuppfyllande profetia typ ”jaja…” medan killarna liksom 
kan göra en sådan där Tarzan, ”yeah” [knyter handen]! 

 
Analys: 
Ovan utdrag från intervjun med lärare 2 tolkar jag att vara helt i linje med forskning kring att 
flickor sällan förklarar framgång med sin egen förmåga, det vill säga framgång blir istället ”en 
självuppfyllande profetia” där man på grund av sämre självförtroende har svårt att till sig att man 
gjort någonting bra (Jakobsson, 200: 55). Pojkarnas ”yeah” och knutna näve rimmar väl med att 
pojkar är mer benägna att förklara framgångar till sina egna, inre resurser (Wernersson, 2010: 59). 
 
Utdrag lärare 3: 

L3: Kanske att tjejer är mer...  ”vad är det jag skulle gjort annorlunda?” de vill oftare än 
killar få en tydlig förklaring till ”vad är det som gör att jag inte fick ett högre betyg på den 
här?” för ett eventuellt kunna göra bättre ifrån sig vid ett annat tillfälle. ”Bevisa vad det är 
som inte är tillräckligt bra” Det har jag nog märkt av mer hos tjejer ”för jag ville ju så gärna 
få det där högre”. Det förkommer bland killar med, men det är lite vanligare att tjejer säger 
så. […] Tjejer kan vara så mer även innan inlämning, att de vill att man ska titta på det ”är 
jag rätt ute? Jag vill inte lämna in det här o så är det helt fel, kolla på det innan…” Det kan 
jag se mer hos tjejer. Finns hos killar med men då är det lite mer ovanligt, det finns ju 
några som …få individer hos killarna som jag ser det hos, och då är det verkligen, då är det 
nästan att de inte har ngt eget driv, att de är väldigt osäkra då. 

 
 
Analys: 
Lärare 3 beskriver här att flickor är mer benägna än pojkar att få reda på vad som de kan göra 
bättre; både i förebyggande syfte (innan inlämning) och i efterhand (för att kunna göra bättre 
ifrån sig nästa gång). Eftersom flickor generellt förklarar en sämre prestation med sin egen 
bristande förmåga (Jakobsson, 2000: 55), så skulle sökandet efter vad man själv kunde gjort bättre 
delvis kunna förklaras i flickors lägre självförtroende. 
 
Utdrag lärare 4: 

L4: Jag kan väl tycka att oftast, igen gällande [pojkarna], att de inte är så betygshetsade, rätt 
så ofta. Så säger jag till dem ”du har ett E” så får jag ”jaja, de vet jag” [mumlande]. Sen 
finns det en och annan där man får hålla på, det är en lång process eftersom de tror att… i 
ettan att ”jag skriver för ett A”, men de skriver erbarmligt... men de inser det inte för att de 
är så fjärran ifrån att förstå att de inte fattar att de är så långt ifrån, hur illa det är ställt. Och 
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det är ju det svåra… Hur säger man till någon att du inte har kapaciteten utan att säga ”du 
har inte kapaciteten”. Det tycker jag är svårt. 

 
Analys: 
Lärare 4 menar att generellt är pojkarna medvetna om hur de ligger till gällande betyg samt 
accepterar det betyg lärare 4 anser att deras kvaliteter i förhållande till kunskapskraven visar. Här 
är min tolkning att lärare 4 upplever att pojkar generellt inte överskattar sin förmåga eller har 
orealistiskt högt självförtroende. Denna upplevelse skiljer sig mot tidigare studier på området som 
visat att pojkar istället ofta överskattar sin förmåga jämfört med flickor (Jakobsson, 2010: 59). 
 

3.5 Område 5: Stress 
 
Utdrag lärare 1: 

I: Upplever du att situationen i sig, att skriva det nationella provet, är förknippat med 
stress? 
L1: Mmm… Några kan det nog vara så för. […] Visst är det säkert de som blir stressade. 
Men som den här hörförståelsen, hur ofta kan man mäta det? Att sätta betyg på det? Det 
gör vi ju när vi har årskursprov som är de gamla nationella proven, det gör vi på den 
termin de inte har nationellt prov. Sen kan jag ha en uppfattning om hur de uppfattar 
detaljer i dialektalt färgat språk men jag kan ju inte veta… Det är ju svårt. 

 I: Då väger den tungt helt enkelt? 
L1: Ja, det blir ju så... Det går ju inte att mäta… 
I: Har du ngn uppfattning om du tror att tjejer blir mer stressade än killar? Av situationen? 
L1: Mina fördomar säger att tjejer blir mer stressade… Men det är bara mina fördomar… 

 
Analys: 
Lärare 1 tror att flickor har en tendens att bli mer stressade än pojkar. Här tar lärare 1 upp 
exemplet på hörförståelsen från det nationella provet och att denna del både uppfattas och är en 
viktig del av bedömningsunderlaget både för det nationella provet i sig men även för hela kursen. 
Detta beror helt enkelt på att denna del är svår att mäta i undervisningen för övrigt. Eftersom 
flickor anger prov och betyg som faktorer vilka bidrar till hög stress (kapitel 1.3.5), så är det 
rimligt att dra slutsatsen att främst flickorna uppfattar denna del av det nationella provet som 
mycket stressande. 
  
Utdrag lärare 2:  
 I: Tar eleverna det nationella provet mer på allvar än det vanliga skolarbetet? 

L2: Ja, så är det. Och det sprider sig rykten i elevgruppen. 
I: Är det ngn skillnad mellan könen här? Tar alla det lika allvarligt? 
L2: Nä, tjejerna skulle jag vilja hävda stressa upp sig mer… för att de har en högre 
förväntan på provet och stressar upp sig… 
I: Kan du märka av att de kanske kan misslyckas på provet för att de stressar upp sig? 
L2: Mmm, de garderar bort sig. Ett typiskt tjejsvar är normalt 50% längre än ett kill-svar. 
Så då riskerar de alltså att svara fel eftersom de garderar sig. 

 
Analys (delar av detta utdrag är även analyserat i område 2, ”Förväntningar”): 
Här kopplar lärare 2 ihop flickornas högre förväntningar på sig själva med stress. De högre 
förväntningarna leder alltså till högre stress, vilket i sin tur kan påverka flickornas prestation. 
Eftersom olika undersökningar (Skolverket, 2009: 77) ofta anger ”prov” som en vanlig orsak till 
stress i skolan, är reflektionen gjord av lärare 2 i linje med tidigare studier.  Lärare 2 ger ett 
exempel på detta genom att beskriva att flickorna generellt ”garderar bort sig” när de besvarar på 
frågorna i provet, det vill säga att de skriver för mycket för att vara på den säkra sidan. Detta kan 
också kopplas samman med ett eventuellt lägre självförtroende, det vill säga att flickorna tvivlar 
på sin egen förmåga och därmed använder garderingen som en strategi. 
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Utdrag lärare 3: 
L3: Den muntliga delen på det nationella provet, det handlar så mycket om hur man mår 
just vid det tillfället som man gör det och det är mycket stress och oro för många elever 
inför det nationella provet […] det är så uppschausat av eleverna själva men också av oss 
lärare tror jag för det är ett viktigt prov. Kanske är så att omständigheterna runtomkring 
gör att eleverna inte kan prestera så bra som de annars kanske kan. Framförallt på det 
muntliga […] Nu har jag ju nästan bara haft tjejer som gjort de nationella proven, men 
tjejer tenderar ju att faktiskt vara mer oroliga […]. Jag har varit med många gånger om att 
tjejer kommer och säger ”åh herregud jag har inte kunnat sova i natt för det här nationella 
provet… Å gud, det här kommer gå åt skogen… Å fy, jag vill inte…” och så… Och det 
tror jag är mer typiskt flickor… tror jag faktiskt. De förstorar nog upp det lite. 

 
Analys: 
Här pratar vi om ifall någon del av det nationella provet är extra svår att mäta, och kommer då in 
på att den muntliga delen kan upplevas som väldigt stressande av en del elever, och därigenom ge 
ett missvisande resultat. Lärare 3 menar att det är främst flickor som i en hög grad blir oroliga 
och stressade, och att detta då kan leda till att de underpresterar.  Återigen är detta en beskrivning 
som är i linje med tidigare studier vad gäller att flickor oftare än pojkar känner sig stressade i 
skolan (Skolverket, 2009: 77). 
 
Utdrag lärare 4: 

[Lärare 4 resonerar kring orsaker till varför en elev underpresterar på det nationella 
provet] 
L4: …skall jag se till någon slags helhet och förstå vad det här lite sämre resultatet beror på 
och det kanske beror på den och den faktorn, som jag vet eftersom jag känner eleven, 
exempelvis att den blir stressad inför proven. […] Men jag har aldrig varit med om någon 
situation där de är moltysta. Men en del… och det är inte killar utan det är tjejer… de blir 
så nervösa inför det här att prata [på de nationella proven] så det blir inte bra. 

 
Analys: 
Här upplever lärare 4 att det framförallt är flickor som blir så stressade att detta kan leda till sämre 
prestation vid framförallt den muntliga delen av det nationella provet. Denna uppfattning 
stämmer väl överens med redovisad forskning, det vill säga att flickor känner sig stressade i en 
högre grad än pojkar, och att de vanligaste orsakerna till stress i skolan framförallt är prov och 
betyg (kapitel 1.3.5). 
 

3.6 Område 6: Skillnader nationellt prov och kurs 
 
Utdrag lärare 1: 
 [Skillnader i betygssättning] 

I: Så det är alltså så att de kan få ett C på ”listen” och ett B på att prata… men ett E på det 
de skriver. Jämkar man ihop det sen då? 
L1: Ja, precis så… Helt idiotiskt. Du kan exempelvis ha F på ”listening”, men så har du 
hyfsat OK på ”reading” – då får du F på de receptiva delarna, men om du tittar på 
betygskriterierna så står det att de skall kunna förstå talad engelska någonting, och de gör 
de ju inte på det nationella provet visar det sig men då skall ju det kompenseras av 
någonting annat då så allt det där är ju bara så... löjligt på engelskan. 
I: Så de kan få F… De behöver inte vara godkända på alla delarna? 
L1: Nej. 
I: Nähä… 
L1: Så får man då ett betyg sammanlagt på det nationella provet… I svenskan […] ska man 
inte ge eleverna ett sammanvägt betyg. 
I: Fast i statistiken står det ju ett betyg för hela provet? I engelska? 
L1: Precis, det här kan ju vara en förklaring till varför det blir skillnad sen.  
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[Skillnader i vad prov och kurs mäter] 
L1: Det nationella provet i engelska mäter ju inte alla delar… det är ju inte allt man kan 
mäta där… och vissa delar kanske de inte vart med på, som realia till exempel... [Pojkarna] 
kanske har knappt E där, kanske F tom, då är det svårt om de sätter in ett C på det där 
[provet] och kanske skriver väldigt lite, väldigt kort – oftast är det ju där de inte är så bra, 
sen kanske de receptiva delarna, speciellt ”listening” och kanske muntligt, är väldigt bra… 
Då är det ju svårt att… för det speglar ju inte egentligen vad den här eleven kan om det blir 
sådant… Det tippar över, liksom… 

 
Analys: 
Här beskriver lärare 1 skillnaderna i betygssättning mellan nationellt prov och kurs utan att jag ställt 
någon fråga kring detta (denna intervju har även använts som pilotstudie, se avsnitt 1.4.5). Lärare 
1 beskriver att resultatet av det nationella provet sammanvägs till ett betyg samt att detta 
tillvägagångssätt skiljer sig från andra ämnen (ovan utdrag refererar till riktlinjerna för 
betygssättning av nationellt prov i svenska). Att riktlinjerna skiljer sig är beskrivet i bakgrunden 
(avsnitt 2) och resultatet visar att denna skillnad är en orsak till varför slutbetyget ibland avviker 
från provbetyget. Ytterligare en skillnad vid bedömning av nationellt prov och kurs är att det 
nationella provet inte mäter samtliga kunskapskrav. Lärare 1 menar att ”realia”6 är en del som är 
svår att inkludera i de nationella proven, men att detta är ett kunskapskrav som skall bedömas 
och betygsättas inom kursen (se avsnitt 2.2.2). Även denna skillnad kan då utgöra en orsak till 
varför kurs- och provbetyg kan skilja sig åt. 
 
Utdrag lärare 2:  
 [Skillnader i betygssättning] 

L1: Där finns ju en mycket intrikat matris och sammanräkningstabell, de är ju helt absurt 
att skolverket godkänner Göteborgs universitets rent summativa formel för 
poängberäkning in i decimalerna, så att 6,25 ger ett C då, 6,5 avrundas uppåt så då blir det 
en 7:a så att det blir ngt slags C+ så man bedömer inte från F till A utan i en 10-gradig 
skala – helt ofattbart i den diskussionen om formativ bedömning som pågår. 

 I: Är detta per delprov? 
L2: Detta är totalt. […] Så ja, det finns en sammanvägningsfaktor. Jag förstår inte hur GU 
[Göteborgs universitet], hur de som gör de här proven resonerar när de har de här 
sammanräknings-exerciserna för det är ju alltså så att… när allt är färdigrättat och klart så 
får ju eleven alltså en siffra… med decimaler… som anger vad det blir för betyg på det 
nationella provet. […] 

 
 [Skillnader i vad kurs och prov mäter] 

Ja, alltså… Det finns ju många kvaliteteter och förmågor som inte bedöms på det 
nationella provet. Till exempel att man har en litteraturbit som sällan kommer in i det NP. 
Man har en realiadel som tangerar i ngn uppgift men inte om man har kännedom om 
kultur etcetera… Så därför finns det ju mkt att ta hänsyn till när det gäller kursbetygen sen 
då. Elever som till exempel har varit i USA eller har släkt där, om de i det momentet så 
briljerar så måste ju det tas med i bedömningen. 

 
Analys: 
Lärare 2 redogör i intervjun detaljerat för hur det nationella provet skall betygssättas enligt 
riktlinjerna från provkonstruktören, och att denna betygsskala inte stämmer överens med den 
som är för kursen. Lärare 2 menar även att denna ”intrikata matris” enbart bidrar till en 
summativ bedömning istället för fylla några formativa syften som är den typ av bedömning som 
gynnar lärandet (avsnitt 2.2). Lärare 2 beskriver även sammanvägningsfaktorn som finns just för 

                                                 
6 Realia: ”sakinnehåll eller sakliga förhållanden; sakfrågor” (Svenska Akademin, 2014:742); i detta sammanhang avses 

framförallt ”Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 
sammanhang och delar av världen där engelska används” (Skolverket, 2011b:54). 
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de nationella proven men ej för kursen. Vidare så konstaterar lärare 2 att exempelvis ”realia” är 
en del av kunskapskraven som är svår att mäta i de nationella proven, och kan därmed också vara 
en orsak till att kursbetyg och provbetyg avviker. 
 
Utdrag lärare 3:  
 [Skillnader i betygssättning] 

L3: [Eleverna] får ju ett medelbetyg. Man kan ju misslyckas på en del och så höjs det upp 
av att en annan del är väldigt bra. Oftast så ligger det ju på en hyfsad jämn nivå tycker jag 
ändå. Men visst har jag varit med om att elever har fått F på ngn del men ändå klarat 
provet som helhet.  

 
 [Skillnader i vad kurs och prov mäter] 

L3: Det nationella provet är ju samtidigt bara en del av det som är på en kurs. De andra 
målen som man ska uppnå kanske man gör vid ett annat tillfälle. För det handlar ju om att 
se hur eleven… i slutet av kursen, hur långt de har kommit. Kan man hämta in de här på 
något annat sätt. I de fallen där det nationella provbetyget har blivit lägre än kursbetyget, 
då har man ju sett att eleven har visat detta på andra sätt. Som det här med det muntliga, 
att man vid andra tillfällen har visat sina färdigheter och så. Och sen tror jag också att om 
en elev har fått ett lägre betyg på det nationella provet, om man pratar om till och med F-
resultat på något av delproven, så kanske man lägger extra resurser på att verkligen nå det 
målet i den mån man kan och hinner. Lite så tänker jag nog. 

 
Analys: 
Här beskriver lärare 3 att eleverna får ett medelbetyg på det nationella provet. Lärare 3 har även 
egen erfarenhet där en elev har blivit godkänd på det nationella provet trots att eleven var 
underkänd på en viss del. Om eleven inte kunnat visa den (de) underkända förmågan på annat 
sätt i kursen, så hade en sådan genomsnittlig värdering av kunskapskriterierna inte kunnat ske 
(Skolverket, 2011b: 58-59). Lärare 3 är också tydlig med att det nationella provet inte mäter ”allt” 
samt att eleven på olika sätt kan visa att de uppnår kunskapskraven i undervisningen. Lärare 3 
säger också att man troligtvis arbetar extra med de elever som riskerar att bli underkända. I dessa 
fall kan det gynna eleven att använda det nationella provet i ett formativt syfte (se avsnitt 2.2.1). 
 
Utdrag lärare 4: 
 [Skillnader i betygssättning] 

L4: Alltså, det här är så konstigt gällande proven i engelska att de som gör proven går ju 
egentligen tvärtemot vad Skolverket säger om betygskriterierna. Man ska ju inte kunna 
väga upp – har du inte alla delarna för ett C så blir det ett D, även om det bara är en liten 
del som fattas. Men i det nationella provet kan man plötsligt få ett C- …eller D+ vilket 
känns jättekonstigt. Vilket i sin tur kan leda till att du har så många D+ att du på ngt sätt 
ändå kan få ett C-när man slår ihop hela det nationella provet. Vilket ställer till det för oss. 
I: På vilket sätt? 
L4: Man kan ju ha en elev som aldrig har skrivit för högre än ett D men nästan ett C. Och 
så kanske eleven får ett C- på det NP. Men eleven kanske ändå egentligen bara har skrivit 
för ett D. Men så kommer den och säger ”varför får jag bara ett D i slutbetyg när jag hade 
ett C på det nationella provet?”. Så det är jättesvårt, och jag fattar inte hur de tänker, och 
det går inte att kommunicera med dem… Där stjälper NP… 

 
[Skillnader i vad kurs och prov mäter] 
I: Är det ngn särskild förmåga som inte mäts i de nationella proven? Finns det någon brist? 
L4: Ja, hela kursinnehållet mäts ju inte på de nationella proven, så är det ju inte, exempelvis 
finns ingen realia med egentligen. Så det är ju också en ytterligare anledning om man gör 
jättebra ifrån sig på det någonting men inte gjort någonting vad gäller realia, eller väldigt 
lite, då är det också svårt att sätta ett högt betyg för då kan man inte sätta betyg på kursen 
och man ska ju sätta betyg på kursen och inte NP. 
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Analys: 
Lärare 4 beskriver här skillnaderna i riktlinjerna mellan betygssättning av prov och kurs. Lärare 4 
resonerar att det är problematiskt att de nationella proven går ”tvärtemot vad Skolverket säger 
om betygskriterierna” eftersom kursbetygen inte tillåter sammanvägning av kvalitén på de olika 
kunskapskraven till ett genomsnittligt betyg (Skolverket, 2011b: 58-59). Anledningen till att detta 
är problematiskt är just för att slutbetyget då riskerar att avvika från provbetyget på grund av de 
skilda riktlinjerna mellan provkonstruktör (vad gäller nationella prov i engelska) och Skolverket 
(gällande betygssättning av hela kursen). Även lärare 4 ger ”realia” som exempel på vad de 
nationella proven inte mäter, men som samtidigt finns med som ett kunskapskrav i kursplanen 
(Skolverket, 2011b: 53). 
 

3.7 Övriga faktorer 
 
Utdrag lärare 1:  

[Elevernas uppfattning om hur viktigt det nationella provet är för slutbetyget] 
I: Upplever du att eleverna tror att det nationella provet spelar en större roll för slutbetyget 
än vad det faktiskt gör? 
L1: Japp… 
E: Varför tror du att det är så? 
J: Jag tror att är någonstans för att då är det på allvar… För i våra ämnen, svenska och 
engelska, det är så… jag tror att de upplever att inlämningar och sådant, att det inte är 
samma sak som ett matteprov exempelvis där de har kapitelprov, det är oerhört konkret: 
”här har du 12 rätt och det betyder att du får ett C osv”. De upplever inte att en 
inlämningsuppgift har samma dignitet helt enkelt. Det blir väldigt konkret när det är ett 
nationellt prov, då hänger allt på det här provet… Jag vet inte vart de får den 
uppfattningen ifrån, de nationella proven blåses upp ganska mycket. På ett sätt är det ju en 
stor grej för man mäter ju kunskaperna i slutet av kursen då man skall sätta betyg. Så det är 
ju en stor grej. Men vägen dit är ju också viktig. 

 
Analys: 
Lärare 1 tror att eleverna upplever att det nationella provet spelar en större roll för kursbetyget än vad 
övrigt arbete under kursen gör. Detta kan medföra att både flickor och pojkar har höga 
förväntningar på sig själva att skriva bra på provet, och att de därmed anstränger sig mycket. En 
ytterligare anledning är, eftersom det nationella provet genomförs i slutet av kursen, att 
bedömningen främst är summativ. Det finns alltså inte så mycket utrymme att kunna använda 
resultatet formativt (tiden räcker inte till) vilket medför att det resultat eleven får på provet 
troligtvis inte hinner förbättras innan det är dags att sätta slutbetyget för hela kursen. 
 
Utdrag lärare 2: 

 [Elevernas uppfattning om hur viktigt det nationella provet är för slutbetyget] 
I: Tillbaka till det nationella provet – tar de det på allvar? Behöver du säga till dem att ”nu 
är det allvar”… 
L2: Nej, det är tvärtom övervärderat eller överdramatiserat i elevernas värld. Det går rykten 
om hur hemskt det är, och att vissa lärare bara sätter betyg på det.  

 
 [Sambedömning av nationellt prov] 

L2: Så att nu är det företrädesvis så att vi har omfattande rättningsmallar på den receptiva 
delen, så där är det inte så mycket snack mer än om någon fråga och något svar. Men 
däremot textproduktionen, där har vi avsatt en dag för att sitta och läsa varandras 
uppsatser. Jag har läst kanske mina och tittat på dem men inte markerat något mer än 
privat, och sedan så byter vi tankar och tittar på de matriser och exempel som finns, så att 
ja – det förekommer sambedömning. 
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Analys: 
Även lärare 2 menar att eleverna både överdramatiserat och övervärderat det nationella provet i 
förhållande till vad som skall göras under resten av kursen, och att eleverna (felaktigt) faktiskt tror 
att resultatet på det nationella provet är helt betygsavgörande. Detta kan leda till att eleverna inte 
anstränger sig fullt ut under kursen för övrigt, vilket i sin tur kan vara en orsak till skillnad mellan 
kurs- och slutbetyg. Lärare 2 förklarar även att de arbetar med sambedömning för de delar av provet 
som är svåra att bedöma med hjälp av medföljande bedömningsanvisningar. Sambedömning sker 
därför främst gällande delprov C, ”Writing” (se avsnitt 2.3.2). Att lärarna sambedömer ökar 
likvärdigheten och minskar risken att eleven får ett annat betyg än vad eleven ”förtjänar” 
(Skolverket, 2009a: 10). 
 
Utdrag lärare 3:  

 [Sambedömning] 
I: Har ni jobbat med sambedömning [vid rättning av de nationella proven i engelska]? 
L3: Ja, det har vi gjort. Och det har ju varit lite olika. På senare år på förra skolan då bytte 
vi helt och hållet så att jag inte rättade min grupps [uppsatser] alls… Och de vi var osäkra 
på bytte vi fast då var de anonyma för även om jag rättade mina elevers prov tillsammans 
med en kollega så fick jag inte se namnet... För att vi skulle komma undan det här med 
förutfattade meningar och förväntningar och så. Men tidigare år har vi rättat våra egna och 
sedan sambedömt de vi varit osäkra på och i vissa fall även andra för att vi skall få någon 
form av diskussion och så.  

 
Analys: 
Lärare 3 beskriver att det arbetades med sambedömning vid tidigare anställning. Lärarna rättade där 
inte sina egna elevgruppers uppsatser (del C, ”Writing”), utan bytte med en kollega alternativt 
avidentifierade uppsatserna för att undvika att andra kriterier än just kunskapskraven ingick i 
bedömningen. Detta är en ett bra arbetssätt för att öka likvärdigheten i bedömningen, och för att 
säkerställa att bedömningen blir så objektiv och transparent som möjligt (Skolverket, 2009a: 9) 
 
Utdrag lärare 4: 
 [Specialist versa generalist] 

L4: Min bild av engelskan på teknik-programmet är att killar snarare är duktigare än 
tjejer… men kanske inte över hela spektrumet. Men de har en bättre språkfärdighet 
eftersom de håller på jättemycket med sociala medier och så sådär… Och de spelar, alltså 
de använder sin engelska jättemycket. Så att de är väldiga duktiga på vokabulär och på att 
förstå. De är ofta duktiga på att tala fast de har ett ganska begränsat sätt att tala på men just 
där är de jätteduktiga. Sen är de oftast urdåliga på att skriva och de har kanske ett mer 
begränsat ordförråd, men flytet är mycket bättre. Medan tjejerna pluggar mer. Och de 
duktiga tjejerna är väldigt duktiga men kanske på ett annat sätt.  
I: Kanske mer jämna? 
L4: Ja, detta påverkar ju betyget för om du är jätte-jätte duktig verbalt och på att förstå 
men överhuvudtaget inte kan uttrycka dig i skrift. Och dessa killar som aldrig läser, de vet 
ju inte hur en bra skrift ser ut… Det är klart att det påverkar betyget att man är så ojämn. 

  
[Formativ bedömning] 
I: Återkoppling inom formativ bedömning – kan du se att killar och tjejer tar emot olika 
typer av återkoppling olika bra? 
L4: Jag vet inte… Har inte tänkt på det så… Däremot har jag märkt, att det är rätt tydligt 
att alla tycker om det formativa när det innebär att man sitter och pratar med dem. Förr i 
världen när jag rättade, jag kunde skriva uppsatser som text och dela ut, där var kanske mer 
tjejer – de kunde läsa och behålla och sådär, men de flesta bara sneglade på det som man 
hade lagt hur lång tid som helst. Men däremot när jag sitter och pratar med dem, där tycker 
jag att det är lika för killar och tjejer, då får de kanske andra behov också tillfredsställda.  
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Analys: 
Här upplever lärare 4 att pojkarna presterar bättre än flickorna på vissa delar av de färdigheter 
och förmågor som ingår i kunskapskraven för både nationellt prov och kurs. Detta kan man 
koppla till att pojkar upplevs vara mer specialiserade och flickorna mer generalister (se avsnitt 1.3.6) 
när de gäller de olika delarna som ingår i ämnet engelska. Vid betygssättningen av de nationella 
proven så kan en ojämn kunskapsprofil ”jämnas ut” eftersom betyget är ett genomsnitt av 
samtliga delprov, medan kursbetyget aldrig kan bli högre än det betyget på det lägsta 
kunskapskravet (se avsnitt 2.3). Lärare 4 upplever även att det för både flickor och pojkar är mer 
givande att ge muntlig återkoppling än skriftlig. Detta rimmar väl med att göra lärandet synligt 
(avsnitt 2.2) eftersom det troligen är enklare för läraren att veta vad som fungerar i 
undervisningen om man har en dialog med eleven istället för en envägskommunikation som 
exempelvis skriftlig återkoppling som kanske inte alltid läses av eleven.  
 

3.8 Sammanfattning av resultat 
 
Gällande det första området, ”Ansträngning”, så upplever flera av lärarna i framförallt de 
högskoleförberedande programmen att pojkar jämfört med flickor generellt vill ”ha” ett högre 
betyg utan att behöva anstränga sig. Lärare 4 upplever även att pojkarna inte verkar vara vana vid 
att anstränga sig i skolan. Detta tillsammans med uppfattningen om att pojkar oftare har 
inställningen att det för dem ”löser sig” oavsett hur det går i skolan stämmer väl överens med 
tidigare forskning (Lightbody, Siann, Stocks & Walsh, 1996: 13) samt att det även i skolan verkar 
finns en förförståelse kring hur pojkar och flickor ”är”. 
 
Förekomsten av ”anti-pluggkultur” (Björnsson, 2005: 33; SOU, 2009: 173 och Wernersson, 2010: 
47) i klassrummet nämns som ett hinder för framförallt pojkarna att kunna anstränga sig, här 
främst kopplat till de yrkesförberedande programmen.  
 
I nästa område, ”Motivation”, upplever samtliga fyra respondenter att flickorna är mer 
motiverade i skolan jämfört med pojkarna. Däremot har lärarna delvis svårt att själva motivera 
varför de har den uppfattningen. De orsaker som kommer fram mer specifikt från intervjuerna är 
att eleverna på yrkesprogrammen själva säger att de har mindre motivation rent allmänt till de 
teoretiska ämnena eftersom de har valt ett praktiskt program (lärare 3, avsnitt 3.2). Dock förklarar 
inte detta varför flickor som grupp trots allt upplevs vara mer motiverade än pojkar på 
yrkesprogrammen. Lärare 4 menar emellertid att flickor motiveras av de högre kraven från 
samhället (avsnitt 3.2). 
 
Krav från samhället som en motivationshöjare är nära förbundet till samhällets förväntningar som 
redogörs för och analyseras i område 3, ”Förväntningar”. Samtliga fyra lärare upplever att 
samhället ställer högre krav och förväntningar på flickor jämfört med pojkar; detta leder då även 
till att flickor oftare ställer högre krav på sig själva än vad som kanske är lämpligt kopplat till 
stress och psykisk ohälsa. Upplevelsen om olika förväntningar och tillskrivning av egenskaper 
riktade mot flickor och pojkar i skolan stämmer väl överens med tidigare studier (Björnsson, 
2005: 35 och SOU, 2005: 170). 
 
Följande område, område 4, ”Självförtroende”, visar att tre av fyra lärare upplever att pojkar 
generellt har högre självförtroende än flickor. Exempelvis beskriver lärare 2 hur flickors 
självförtroende får ”en kraftigare törn” jämfört med pojkarna om det skulle gå dåligt på ett prov. 
Detta kopplar jag samman med att flickor i högre utsträckning än pojkar förklarar sin sämre 
prestation med att det är den egna förmågan som brister som in sin tur kan vara ett tecken på 
sämre självförtroende (Jakobsson, 2000: 55).  
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Område 5, ”Stress”, är nära kopplat till tidigare områden. Har man exempelvis dåligt 
självförtroende och känner en press i form av höga förväntningar, så kan detta leda till att man 
även känner sig mer stressad. Samtliga lärare menar att flickor som grupp har en tendens att bli 
mer stressade och oroliga vid det nationella provet, framförallt när det gäller den muntliga delen 
(se utdrag för lärare 3 och 4 i avsnitt 3.5). Forskningen har visat att flickor upplever mer stress i 
skolan, och att de vanligaste orsakerna som angavs var just prov och betyg (Skolverket, 2009: 77). 
 
Gällande det sista området så upplever samtliga fyra lärare att skillnaderna i riktlinjer för 
betygssättning av nationellt prov respektive kurs är en bidragande orsak till varför prov- och 
kursbetyg kan avvika från varandra. Tre av lärarna visar tydligt, både genom vad som sägs samt 
genom kroppsspråk, att de är kritiska till dessa skillnader. Varför riktlinjerna för betygssättning 
mellan prov- och kurs skiljer sig är för dessa lärare svårt att förstå, och leder även till 
problematiska betygsdiskussioner med eleverna när just detta behöver förklaras. Ett ytterligare 
dilemma för lärarna är att riktlinjerna skiljer sig mellan olika ämnen; samtliga fyra lärare i denna 
studie undervisar även i svenska och i de nationella proven kopplat till ämnet svenska säger 
riktlinjerna att lärarna inte skall presentera ett sammanvägt betyg till eleverna. 
 
De fyra lärarna menar även att det finns en skillnad i vad prov och kurs mäter. Under kursens 
gång fram till slutbetyget i kursen sätts, skall eleven få möjlighet att visa samtliga delar av 
kunskapskraven (Skolverket, 2011b: 15). I det nationella provet så testas dock inte samtliga 
förmågor och kunskaper som finns angivna i kursplanen, och det finns även angivet på 
Skolverkets hemsida att det nationella provet inte ger en heltäckande bild utan skall användas 
som ett bedömningsstöd till kursbetyget (Skolverket, 2014b). Tre av respondenterna nämner 
exempelvis ”realia” som ett område som är svårt att inkludera i de nationella proven men som 
samtidigt ingår i kunskapskraven för kurserna i engelska 5 och engelska 6. 
 
Resultatet för område 6, ”Skillnader nationellt prov och kurs” visar alltså att de intervjuade 
lärarna anser att skillnaderna i betygssättning och vilka förmågor som mäts är bidragande orsaker 
till att resultatet för en elev kan skilja sig mellan nationellt prov- och kursbetyg. 
 
Övriga faktorer (avsnitt 3.7) som kommit fram vid intervjuerna och som kan kopplas till syftet 
för denna studie är att: 

 eleverna upplevs övervärdera det nationella provet i relation till övrigt skolarbete, 

 det sker strukturerad sambedömning av de nationella proven, 

 flickor och pojkar upplevs vara generalister versa specialister och 

 muntlig återkoppling upplevs lika viktigt för pojkar som för flickor 
 
Flera av respondenterna upplever alltså att eleverna övervärderar det nationella provet vilket kan 
förklara uppfattningen om att eleverna tror att de kommer få det kursbetyg som de presterar på 
det nationella provet. Här upplevs ingen skillnad mellan könen, utan att elever generellt 
övervärderar provet. Detta kan även leda till att eleverna generellt har högre förväntningar på sig 
och försöker att anstränga sig mer på de nationella proven jämfört med övrigt skolarbete. 
 
Samtliga lärare beskriver också hur de arbetar med sambedömning av de nationella proven i 
engelska. Att bedöma tillsammans med andra tryggar likvärdigheten, och talar då emot den 
forskning som finns gällande att lärare troligtvis betygsätter andra delar än just kunskaper eller att 
eleven får ett annat betyg än vad eleven ”förtjänar” (Skolverket, 2009a: 10). Å andra sidan skulle 
det möjligtvis kunna vara så att till exempel högre motivation och ansträngning får genomslag vid 
betygssättning av kursen om sambedömning endast sker i samband med det nationella provet.   
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Några av respondenterna menar att flickor och pojkar är bra på olika saker. Pojkar beskrivs vara 
mer spetsiga i vissa delar av förmågorna, som exempelvis när det gäller att förstå talad engelska 
och att själva tala med flyt. Flickorna upplevs som mera jämna. Detta kopplar jag till att pojkar 
upplevs som att vara mer av specialister och flickor som mer av generalister (Wernersson, 2010: 
21). Detta kan i sin tur vara en orsak till varför avvikelse mellan prov- och kursbetyg oftare leder 
till ett lägre kursbetyg för pojkar jämfört med flickor. Detta på grund av att man i kursbetyget inte 
får ett slutbetyg efter genomsnittet på de olika ingående delarna; eleven kan i sitt kursbetyg 
tvärtemot aldrig kan få ett högre betyg än det lägsta på respektive del/kunskapskrav (Skolverket, 
2011b: 58-59). 
 
Återkoppling inom ramen för formativ bedömning kom också upp som ett resultat från 
intervjuerna. Här upplever lärare 4 att den muntliga återkopplingen tas emot och gynnar bägge 
könen lika mycket. Här ställs inte könen mot varandra, utan den positiva känslan gällande 
muntlig återkoppling gäller alltså både flickor och pojkar. 
 
Avslutningsvis så visar resultatet att skillnaderna i riktlinjerna mellan nationellt prov och kurs 
samt vilka delar de mäter är bidragande orsaker till avvikelser mellan prov- och kursbetyg. 
Resultatet visar även att respondenternas uppfattning gällande könsskillnader i skolprestation 
överensstämmer med vad som redogjorts för i tidigare studier gällande ansträngning, motivation, 
förväntningar, självförtroende och stress (område 1-5). De nationella proven övervärderas även 
av eleverna samt upplevs som en stressad situation där både flickor och pojkar har höga 
förväntningar på sig, men att eventuell negativ stress som leder till sämre prestation drabbar 
främst flickorna. 
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4 Diskussion 
 
Syftet med denna uppsats är att försöka finna möjliga orsaker till varför lärare på gymnasiet ger 
flickor i högre utsträckning än pojkar ett högre kursbetyg jämfört med det betyg de presterat på det 
nationella provet i samma kurs; här engelska 5 och engelska 6. 
 
Studien indikerar att det finns flera olika påverkansfaktorer som grovt kan delas upp i dels 
skillnader i hur prov respektive kurs bedöms och vad de omfattar, samt dels flickors och pojkars 
olika beteende och attityder kopplat till områdena ansträngning, motivation, förväntningar, 
självförtroende och stress.  
 
Gällande frågeställning (1) Vilka orsaker anger mina respondenter till att det slutliga kursbetyget 
kan avvika från provbetyget? så antyder studien att skillnaderna i riktlinjer för betygssättning av 
nationellt prov respektive kursen som helhet är en bidragande orsak till varför provbetyg och 
kursbetyg kan avvika från varandra. Respondenterna upplever att det är märkligt att ansvarig 
provkonstruktör för engelska 5 och engelska 6 inte följer samma riktlinjer som Skolverket tagit 
fram för betygssättning av hela kursen; det vill säga att betyget även för provet borde presenteras 
delprov för delprov till eleverna och inte som ett genomsnittligt betyg för samtliga delprov. För 
slutbetyget i kursen kan det inte ges ett högre betyg än betyget för den ”den svagaste länken”, det 
vill säga eleven måste exempelvis prestera för betyget C för samtliga delar av kunskapskraven för 
att få ett C i kursbetyg (se avsnitt 2.3). Eleven kan därmed inte i kursbetyget kompensera ett E 
för en del av kunskapskraven med ett A för en annan del om du för resterande delar har 
exempelvis betyget C – detta görs däremot i det nationella provet. Detta betyder att om en elev 
presterar enligt ovan exempel för både prov och kurs så skulle eleven få betyget C på det 
nationella provet men endast betyget E i slutbetyg på kursen. Detta kan säkerligen för vissa elever 
upplevas som vilseledande och ”orättvist” – får man som elev betyget C på provet så kanske man 
inte tittar närmare på respektive del eftersom betyget upplevs vara ”säkrat”. Dessutom 
genomförs proven i slutet av terminen och avses användas främst som summativt 
bedömningsstöd (Skolverket, 2014: b) så finns det troligtvis inte heller så stora möjligheter att 
använda resultatet för att individualisera undervisningen fram till det tillfälle som det slutliga 
kursbetyget sätts. 
 
Även skillnaderna mellan vilka förmågor och kunskaper som omfattas av prov och kurs skiljer sig 
åt, vilket i sin tur är en orsak till att prov- och kursbetyg kan avvika från varandra. Detta 
tillsammans med att eleverna generellt upplever att de nationella proven är mer avgörande för 
slutbetyget än vad de kanske är, kan leda till att de delar som inte mäts i de nationella proven 
”drar ner” kursbetyget. Detta återigen beroende på att kursbetyget inte är kompensatoriskt på 
samma sätt som det nationella provet, och om eleven inte har visat högre än exempelvis E-nivå 
på ”realia” under lektionerna så spelar det ingen roll om övriga delar samt det nationella provet 
skulle vara på en B-nivå. Det är fortfarande det lägsta betyget för ett kunskapskrav som är ”den 
svagaste länken” och något av en brandvägg för att kunna uppnå ett högre betyg. 
 
För frågeställning (2) Hur beskriver respondenterna att dessa avvikelser är kopplade till elevernas 
kön? avses hur skillnaderna beskrivna ovan kan kopplas till flickor respektive pojkar. 
Respondenternas upplevelser gällande könsskillnader i studieprestation kopplat till områdena i 
det teoretiska perspektivet (avsnitt 1.3) stämmer väl överens med tidigare forskning. Detta borde 
medföra en högre validitet och kanske även högre generaliserbarhet för denna studie eftersom 
förutsättningarna för att kunna dra slutsatser gällande könsskillnader och avvikelse mellan prov- 
och kursbetyg är lika. 
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Resultat och tidigare forskning indikerar att flickor jämfört med pojkar anstränger sig mer i 
skolan, är mer motiverade, har högre förväntningar på sig, sämre självförtroende och har närmare 
till stress när det gäller kontexten prov och betyg. Eftersom det nationella provet inte mäter 
samtliga förmågor och kunskapskrav, kan flickornas högre förväntningar, motivation och 
ansträngning under hela kursen leda till att läraren har ett mer omfattande betygsunderlag för 
flickor än för pojkar utöver det nationella provet. För pojkarnas del, som kanske inte är lika 
motiverade och därmed inte ansträngt sig lika mycket under kursen för övrigt, så kan detta leda 
till att läraren saknar eller har ett betygsunderlag med lägre kvalitet för de delar som inte är 
inkluderade i det nationella provet. Detta medför, eftersom riktlinjerna för betygssättningen av 
kursen säger att slutbetyget inte kan bli högre än ”den svagaste länken”, att pojkarnas slutbetyg 
riskeras att bli lägre jämfört med det nationella provets resultat. För flickorna, som då generellt 
anstränger sig mer under hela kursen, blir utfallet istället troligen tvärtom. Om eleven presterat 
bra inom samtliga delar av kunskapskraven under kursen så drar inte det nationella provet ner 
kursbetyget eftersom eleven visat förmågorna på annat sätt; har eleven uppnått ett visst 
kunskapskrav kan man alltså ”bocka av” detta både före och efter det nationella provet 
(Skolverket, 2011b: 15). 
 
I avsnitt 1.6 (”Tidigare forskning och eget bidrag”) redogör jag för att Skolverket bland annat 
drar slutsatsen att slutbetyget i årskurs 9 tar hänsyn till andra kriterier utöver kunskapskraven i 
kursplanen. Motivation och ansträngning anges här vara två sådana kriterier som har genomslag 
på slutbetyget (2009a: 9-10). Dock antyder både forskning redogjord för i det teoretiska 
perspektivet (avsnitt 1.3) samt resultatet i denna studie (avsnitt 3) att motivation och ansträngning 
leder till bättre studieprestationer snarare än att dessa områden skulle stå i ett motsatsförhållande 
till kunskapskraven.  
 
Vidare indikerar resultatet för denna studie att många elever övervärderar värdet av det nationella 
provet (avsnitt 3.7). Detta skulle kunna leda till att en elev som får ett lägre kursbetyg jämfört 
med betyget på det nationella provet upplever att kursbetyget är för lågt i förhållande till sin 
prestation. Kopplar man detta resultat till slutsatsen som Skolverket drar i sin studie (2009a: 46), 
så kan möjligtvis Skolverkets urval, det vill säga att informanterna är elever, i sig vara en möjlig 
orsak till lägre validitet för just denna slutsats. Förhoppningsvis bidrar min studie till en mer 
kompletterande bild av orsaker till avvikelse mellan prov- och kursbetyg eftersom 
respondenterna i denna studie är lärare. Lärare borde kunna anses som tillförlitliga källor i en 
studie som rör bedömning och betygssättning kopplat till om betyget mäter ämneskunskaper 
enligt kursplan eller inte; bedömning och betygssättning i skolan är en myndighetsutövning som 
ingår i lärares profession. Av samma anledning kan det emellertid ligga i intervjuade lärares 
intresse att faktiskt framhäva sin egen objektivitet när det gäller betygssättning av elevernas 
kunskaper. Denna uppsats samt Skolverkets studie refererad till ovan ger därför två olika 
perspektiv på frågan gällande orsaker till avvikelse mellan prov- och kursbetyg. 
 
Respondenterna i denna studie antyder även att flickornas sämre självförtroende samt att de 
lättare stressar upp sig, är en anledning till att de kan misslyckas på det nationella provet. Detta 
kan vara ytterligare en bidragande orsak till att flickor får ett högre kursbetyg än provbetyg. Vid 
exempelvis den muntliga delen av det nationella provet upplever flera respondenter att 
framförallt flickor blir stressade och oroliga, och därmed riskerar att inte prestera så bra som de 
kanske gjort vid liknande övningar under lektionstid. Eftersom läraren då redan har 
bedömningsunderlag utöver det nationella provet, blir troligtvis kursbetyget för de muntliga 
delarna ”speaking” och ”listening” högre i slutbetyget jämfört med provbetyget. 
 
Riktlinjerna för hur prov och kurs betygssätt i kombination med att pojkar upplevs vara mer 
spetsiga i sina förmågor jämfört med flickor, tror jag kan vara ytterligare en bidragande orsak till 
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varför pojkars kursbetyg oftare blir lägre jämfört med provbetyg. Studien visar att pojkar ofta är 
duktiga på vissa delar av kunskapskraven, det vill säga de är mer av specialister, medan flickor är 
mer jämna eller mer av generalister. Eftersom betyget i de nationella proven för engelska 5 och 
engelska 6 visar just ett genomsnitt av samtliga delar, så kan ett spretigt resultat få ett relativt högt 
medelbetyg vilket då inte blir fallet vid betygssättning av kursen. Pojkarna upplevs som mer 
spretiga, vilket leder till att dessa skillnader i betygssättning drabbar dem mer negativt än för 
flickorna i avseendet att de oftare får ett lägre kursbetyg än provbetyg. 
 
Sammanfattningsvis så upplever respondenterna att samtliga elever oavsett kön generellt ser det 
nationella provet som viktigt och ofta också avgörande för kursbetyget. För pojkarnas del medför 
detta att de kanske visar en högre motivation och ansträngning vid det nationella provet som då 
kan leda till ett högre betyg på provet jämfört med vad de presterat för övrigt under kursen. För 
flickor, däremot, kan de högre förväntningarna på det nationella provet leda till att de blir 
stressade och pressade och då istället medföra att de presterar sämre jämfört med kursen för 
övrigt. Detta i kombination med de olika riktlinjerna för betygssättning mellan prov och kurs 
samt omfattningen av vad prov och kurs mäter, förstärker avvikelsen gällande att flickor oftare än 
pojkar får ett högre kursbetyg än det betyg de skrev på det nationella provet.  
 
Komplexiteten kring varför flickor i högre utsträckning än pojkar får ett högre kursbetyg jämfört 
med nationellt provbetyg är stor. Tidigare forskning (avsnitt 1.6) gällande avvikelser mellan 
nationellt provbetyg och kursbetyg kopplat till kön, har framförallt fokuserat på att minimera 
risken för att konstruktionen av proven skall gynna det ena könet mer än det andra; samt 
undersökt i vilken utsträckning lärare tolkar alternativt sätter ett kursbetyg på andra grunder än de 
i kursplanens kunskapskrav (Skolverket, 2009a: 9). Min förhoppning är att denna studie synliggör 
komplexiteten ytterligare, och visar på att det kan finnas många möjliga kombinationer av orsaker 
till varför kursbetyget för en enskild elev avviker från det betyg som eleven erhöll på det nationella 
provet.  
 
Denna uppsats bidrar till de studier som redan finns genom att koppla tidigare pedagogisk 
forskning gällande könsskillnader och skolframgång (avsnitt 1.3) med kontexten för det nationella 
provet, samt även de skillnader som finns i riktlinjerna mellan betygssättning av prov och kurs. 
Detta nya perspektiv ger ytterligare möjliga orsaker till varför könsskillnader i avvikelsen mellan 
provbetyg och kursbetyg uppstår. Här lyfts könsmaktsordningen i samhället, samt att skolan är en 
del av denna könsmaktsordning, vilket innebär att det mot flickor och pojkar riktas olika krav 
och förväntningar vilket i sin tur bidrar till att det växer fram olika beteenden och attityder för 
flickor jämfört med pojkar. Eftersom skolan i sig är en samhällelig struktur där det finns olika 
föreställningar om hur flickor och pojkar ”är” eller ”har varit”, så tror jag att det är viktigt att vi 
som verkar och arbetar inom skolan har ett normkritiskt förhållningssätt kring vilka 
förväntningar vi riktar mot eleverna. Viktigt att notera är att könsmaktsordningen och 
genuskonstruktioner är en strukturell problematik där ansvaret ligger hos hela samhället, och 
alltså inte hos en enskild individ eller grupp såsom det ena eller det andra könet. 
 
Det bör även påminnas om att flickor och pojkar inte heller är två motsatta grupper när det gäller 
skolframgång; skillnaderna i studieprestationer inom respektive grupp är större jämfört med om 
man jämför grupperna med varandra (Wernersson, 2010: 8). Det är viktigt att ha detta i åtanke så 
att vi inte använder oss av generaliseringar vid möten med enskilda elever; detta kan i sådana fall 
spä på den könsmaktsordning som finns i samhället idag med olika förväntningar riktade till 
pojkar och flickor enbart beroende på vilket kön man har. Istället är det viktigt att i skolan möta 
varje elev där just han eller hon är, detta kommer även fram i intervjun med lärare 4 som 
upplever att samtliga elever trivs med muntlig återkoppling. Här ställs alltså inte könen mot 
varandra, utan den muntliga återkopplingen gäller både pojkar och flickor. 
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Eftersom detta är en liten studie med endast fyra respondenter kan, som tidigare nämnts, inga 
generella slutsatser dras från resultatet. Dock skulle denna studie kunna användas som en för- 
eller pilotstudie inför ett större projekt. Förutom att utöka antalet respondenter, finns även andra 
förslag på ytterligare forskning inom ramen för syftet med denna uppsats. Med ett större urval 
kan även lärarens kön vara en parameter vid tolkning och analys av resultatet. Det hade även varit 
intressant att jämföra andra ämnen mera ingående där det nationella provet är en del av 
bedömningsunderlaget, det vill säga att göra en liknande studie som denna men för exempelvis 
matematik och svenska. Därefter hade man kunnat bygga på med att jämföra resultatet från dessa 
studier med hur riktlinjerna i betygssättning för prov och kurs skiljer/inte skiljer sig inom varje 
ämne. En intressant frågeställning är då varför de olika provkonstruktörerna/institutionerna har 
olika riktlinjer för betygssättning och hur detta eventuellt påverkar skillnaderna mellan prov- och 
kursbetyg. Naturligtvis kan samtliga förslag till vidare forskning även appliceras på grundskolan. 
Sammantaget bidrar all eventuell ytterligare forskning inom området till möjligheten att kunna dra 
mer generella slutsatser än vad jag kunnat göra i denna studie. 
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Figurförteckning 
 
Figur 1, s. 20. Genomsnittlig betygspoäng gymnasieskolan (Skolverket, 2014e). 
 
Figur 2, s. 21.  Relation nationellt provbetyg och kursbetyg i engelska 5 och engelska 6 vårterminen 2013, 
fördelat på kön (Skolverket, 2014d:38). ”Lägre” avser hur stor andel av eleverna i respektive stapel som får ett 
lägre kursbetyg jämfört med provbetyg; ”Lika” avser samma slutbetyg i kursen som provbetyg och ”Högre” avser 
hur stor andel av eleverna som får ett högre kursbetyg jämfört med provbetyg. 
 
 
 

Tabellförteckning 
 
Tabell 1, s. 10. Kategorisering av påverkansfaktorer till könsskillnader i skolprestation 
 
Tabell 2, s. 15. Respondenternas elevgrupper med avseende på kön och programtillhörighet. 
 
Tabell 3, s. 19. Kategorisering av skillnader mellan kurs och nationellt prov i engelska 5 och engelska 6. 
 
 
 

Bilageförteckning 
 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide   
 
Innan jag börjar vill jag informera om följande: 
 

 Denna intervju ingår som en del i det examensarbete jag skriver vid Högskolan Dalarna. 
Uppsatsen skrivs inom kompetensområde Mångfald, etik och värdegrund. 

 

 Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta. 
 

 Alla eventuella utskrifter är helt anonyma, och inspelningarna kommer omedelbart 
raderas efter att jag transkriberat dem. Inga personliga uppgifter kring elever eller lärare är 
insamlade, och undersökningen används enbart som forskningsunderlag för denna 
uppsats vid Högskolan Dalarna. 

 
Denna intervju kommer att handla om tjejers och killars studieresultat i engelska, och frågorna 
riktar sig till just dina erfarenheter och upplevelser. Bakgrunden är att tjejer de senaste 
decennierna presterat bättre än killar i skolan, och att dessa skillnader fortsätter att öka. Det har 
även visat sig att tjejer oftare får ett högre kursbetyg i relation till det betyg de skriver på sitt 
nationella prov jämfört med killarna. Detta gäller även om omvänt till killarnas nackdel, dvs. 
killarna får i högre utsträckning ett lägre kursbetyg jämfört med vad de skrivit på de nationella 
proven. Eftersom skolan skall vara likvärdig enligt skollag och läroplan så kan detta ses som ett 
likvärdighetsproblem. 
 

1. ENGAGEMANG/ANSTRÄNGNING 

 Upplever du att eleverna anstränger sig/finner skolan meningsfull? 

 Skiljer sig ansträngningen mellan könen (exempelvis vad gäller närvaro, läxor, arbete på 
lektionerna/tar igen hemma etc. som i sin tur påverkar slutbetyget på kursen)? 

 Upplever du ngn ”anti-pluggkultur”, dvs att man pluggar inte pga social status? 
 

2. MOTIVATION 

 Tror du tjejer och killar motiveras på samma sätt? Exempel? (plikt/att man vill lära sig/få 
höga betyg versa bekräftelse/uppmuntran? Att man har ett syfte med studierna, 
exempelvis att plugga vidare?) 

 Tar de/behöver de (får de?) olika typer av återkoppling tror du? 
 
3. FÖRVÄNTNINGAR 

 Upplever du att eleverna har likvärdiga förväntningar på sig? 

 Skillnad mellan könen? 
 

4. SJÄLVSKATTNING/SJÄLVFÖRTROENDE 

 Upplever du att elevernas självuppskattning är rimlig? 

 Är det ngn grupp (=kön) som över/underskattar sin egen förmåga mer än den andra 
(exempelvis vilket prov/kursbetyg de tror de kommer få, vilken ansträngning som krävs 
för att klara ett prov osv.) 

 Vad tror du detta kan bero på? 
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5. STRESS 

 Upplever du att NP kan vara stressande som situation? 

 Könsaspekt? 
 

6. DE NATIONELLA PROVEN 
Hur bedöms/betygssätts de nationella proven jämfört med kursen?  
Upplever du att bilden av elevernas kunskaper bekräftas eller förändras när du ser resultatet av 
det nationella provet?  

 Om du skulle sätta ett högre betyg, eller lägre – kan du ge exempel på när du gjort detta, 
vad det berodde på? 

 Kan du se några paralleller mellan dessa faktorer och kön, dvs tjejer och killar som grupp? 

 Upplever du att det är ngn/några särskilda förmågor som är svåra att mäta i NP (vilka är 
”bristerna” i proven)?  

 Exempel? 

 Kan dessa förmågor vara kopplade till kön? Hur? 
 
…har jag uppfattat dig rätt när du sa…? 
 
Slutligen så undrar jag om du upplever att eleverna tror att NP i engelska spelar större roll för 
slutbetyget än vad det faktiskt gör? 

 Vad tror du detta beror på? 

 Ser du någon skillnad mellan könen här..?  
 


