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Abstrakt  

 

Denna studie kombinerar kvantitativt och kvalitativt datainsamlande för att genom en 

fallstudie jämföra hur pojkar och flickor på gymnasiet bedömer sina egna kunskaper inom 

samhällskunskap med vad de får i betyg. Resultatet visar att flickor får högre betyg och gör 

en mer korrekt bedömning av sina kunskaper sett till deras betygsnivå. Både kön såväl som 

betyg verkar påverka elevernas förmåga till korrekt egenbedömning men hur de samverkar 

är inte tydligt från resultatet i denna studie utan ett område för vidare forskning. Vidare visar 

empirin även att eleverna är nöjda med de kontextuella faktorerna på skolan så som lokaler, 

lärarstöd samt klasskamrater. 
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1 Inledning 

1.1 Forskningsproblem: 

De senaste åren har det framkommit att svenska elever presterat i en nedåtgående spiral. 

Framför allt sett till de PISA-undersökningar som genomförts inom läsförståelse, matematik 

och naturkunskap.1 Samtidigt kommer det rapporter om att pojkarna presterar lägre i skolan 

sett till flickornas prestation. En statlig offentlig utredning visar att i gymnasiet så presterar 

pojkar ca 90% av vad flickorna presterar.2 Samma utredning kommer också fram till att 

flickor och pojkar behandlas väldigt olika i skolan. Flickor och pojkar behandlas som två 

grupper som tilldelas olika karakteristika. Flickorna är skötsamma och lugna och pojkarna 

bråkiga och ointresserade.3 Utredningen kommer fram till skolan i Sverige har problem med 

att uppfylla sina jämställdhetsmål. Trots en tanke bland pedagoger om att man inte ska 

arbeta utifrån homogena grupper och föreställningar så är det oftast det som händer. Detta 

leder till att traditionella könsroller reproduceras. Ett exempel ges i form av flickor som 

berättar för en SYV att de planerar att läsa matematik efter gymnasiet och inte får någon 

stöttning utan snarar tvärtom uppmanas till att inte läsa matematik då det anses vara för 

svårt.4 Utredningen lyfter vidare upp problemet med bilden av pojkarna i skolan som 

bråkiga. Att en beskrivning av en grupp kan leda till att många fortsätter se gruppen på 

samma sätt och på så viss reproduceras och förstärks den bilden. Som exempel ges att det 

inte finns några jämställdhetsprojekt med mål att utjämna betygsskillnaderna mellan pojkar 

och flickor eller att öka pojkars intresse för lärande utan att flickors ökade prestation ses 

mer som ett naturligt faktum.5  

                                                 

1  Sveriges television, SVT.se Skolverket: ”Kunskapsnivån hos eleverna har sjunkit” Publicerad april 2015 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skolverket-kunskapsnivan-hos-svenska-elver-har-sjunkit Hämtad april 22 

2019 
2 SOU 2009:64. Delbetänkande av DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan. Flickor och pojkar i skolan 

- hur jämställt är det? Sid 145 
3 Ibid Sid 156 
4 Ibid Sid 164 - 165 
5 Ibid Sid 166 - 167 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skolverket-kunskapsnivan-hos-svenska-elver-har-sjunkit
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Just detta med skillnaden mellan flickor och pojkar blir intressant om vi ser till hur det ser 

ut senare på arbetsmarknaden. Generellt sätt så överskattas mäns förmåga och kvinnors 

underskattas vilket leder till att det är mer vanligt att kvinnor är överkvalificerade för sina 

arbeten än att män är det.6 Ett annan exempel på detta är lönegapet mellan kvinnor och män 

i det svenska samhället. Svenska medlingsinstitutets rapport visar att löneskillnaden mellan 

män och kvinnor ligger på 11.3 procent. Det skall dock tilläggas att löneskillnaderna 

förändras drastiskt mellan olika sektorer.7 

 

Vi har alltså en situation där pojkar i skolan behandlas som bråkiga och får sämre betyg och 

flickor presenteras som skötsamma och motiverade med högre betyg. När dessa elever väl 

kommer ut i arbetslivet så förändras bilden och kvinnor får lägre löner och underskattas på 

arbetsmarknaden. Här framkommer dock inte hur eleverna själva bedömer och ser sig 

själva. Detta kommer vara avstampet för detta arbete. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med det här arbetet är att fylla en kunskapslucka inom skolforskningen. SOU 2009:24 

visar en bild av hur lärare ser eleverna men inte hur eleverna ser på sin egen prestation. Och 

speciellt inte inom samhällskunskapsämnet. Att pojkar i svensk skola har lägre betyg är ett 

faktum men delas den kompetensbilden av eleverna själva? Jag kommer att jämföra flickor 

och pojkar inom gymnasieskolan för detta arbete i en fallstudie. Som kontrollvariabel 

kommer även programtyp att undersökas. Detta skall sedan analyseras mot hur rådande 

                                                 

6 Eva Annell. Forskning.se Hon måste fortfarande vara bättre än en man för att få samma lön, Publicerad 2 

mars 2016, https://www.forskning.se/2016/03/02/hon-maste-fortfarande-vara-battre-an-han-for-att-fa-

samma-lon/?utm_source=apsis-anp-

3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified Hämtad 22 april 2019 
7Medlingsinstitutet Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2017- Vad säger den officiella lönestatistiken? 

2018 

https://www.forskning.se/2016/03/02/hon-maste-fortfarande-vara-battre-an-han-for-att-fa-samma-lon/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
https://www.forskning.se/2016/03/02/hon-maste-fortfarande-vara-battre-an-han-for-att-fa-samma-lon/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
https://www.forskning.se/2016/03/02/hon-maste-fortfarande-vara-battre-an-han-for-att-fa-samma-lon/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
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normer och faktiska förhållanden ser ut efter att eleverna lämnat skolan och tagit sig ut i 

yrkeslivet så som det presenteras i den tidigare forskningen samt valda teorier för arbetet. 

Frågeställningar:  

• Hur bedömer flickor och pojkar sina egna kunskaper inom grundkurserna i 

samhällskunskap i gymnasieskolan? 

• Hur presterar flickor och pojkar utifrån kunskapskraven? 

• Hur ser flickor och pojkar på sin egen skolsituation i förhållande till kontextuella 

faktorer, exempelvis stöttning från lärare samt normer på skolan och i klassen? 

 

1.3 Disposition av uppsatsen 

Efter denna inledning så kommer den teori och tidigare forskning som ligger till grund för 

detta arbete att presenteras. De teorier som kommer brukas kopplas dels till genusteori men 

även till självskattningsteori representerad av Dunning-Kruger effekten. Den tidigare 

forskningen fokuserar till stor del på kön och arbetsmarknad som en kontrast mot kön och 

skola. Den beskriver även några former av diagnosticerande tester som görs men även hur 

könsstrukturer ser ut inom skolväsendet. I det kommande metodavsnittet beskrivs 

fallstudien som det här arbetet bygger på samt metoden för insamlandet av data, som i det 

här fallet utgörs av en enkätstudie. Vidare i metoden redogörs för själva utförandet av web-

enkäten, insamlandet av enkätsvaren samt en diskussion om validitet, reliabilitet, 

replikerbarhet och avslutas med ett etikavsnitt. I resultat avsnittet så kommer resultatet 

presenteras i form av att varje klass presenteras för sig och struktureras på ett sådant sätt att 

yrkesprogrammen presenteras före de studieförberedande programmen innan en summering 

presenteras i slutet av avsnittet. I analysavsnittet jämförs sedan resultatet med vad de valda 

teorierna samt den tidigare forskning ger för bild. I diskussionsdelen förs ett resonemang 

om resultatets mening men också vad som hade kunna förbättras i arbetets utförande samt 

vad möjliga framtida forskningsområden.  
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2 Teori och tidigare forskning 

2.1 Teori 

Då det rör sig om en jämförelse mellan hur pojkar och flickor bedömer sig själva på 

gymnasiet inom ämnet samhällskunskap samt vad de faktiskt får för betyg så kommer 

genusteori, så som den presenteras av Yvonne Hirdman, vara en teori för det här arbetet.  

Det vill säga om man kan ta något avstamp i hur män och kvinnors egenskaper klassats 

inom forskningen. Generellt så visar genusteorin att man gör en separation av manligt och 

kvinnligt där det manliga får en högre värdering. Både rent könsmässigt men också i fråga 

om egenskaper som kopplas till det manliga. Ett exempel på detta hittar vi i Yvonne 

Hirdmans bok Genus – om det stabilas föränderliga former. I denna bok förklarar hon detta 

genom maskulinums två lagar. Den första utger att; ”att vara man är att inte vara kvinna”8. 

Det vill säga manlighet definieras av vad det inte är. Om en man inte ses som mjuk, 

känslosam och svag så måste det innebära att han istället är hård, kontrollerad och stark.9 

Om vi snabbt blickar tillbaka till inledningen så ser vi att även om denna stereotyp inte 

direkt överensstämmer med bilden som reproduceras i svenska skola så är presenteras båda 

ändå som en ”hård stereotyp”. En hård kontrollerande man eller en bråkig och stökig pojke 

målar upp en bild av hur den typiske mannen eller pojken ska vara. 

 

 Maskulinums andra lag stipulerar att man är norm. Det vill säga den måttstock som allt 

mäts mot är en manlig sådan. Detta gäller inom ett flertal sektorer i samhället. Inom medicin 

har detta blivit väldigt tydligt exempelvis då experiment och estimeringar görs utifrån en 

viss kroppstyp, en norm typ som inte passar alla i samhället. Viktigt att notera dock är att 

den maskulina norm som råder i samhället är en stereotypisk sådan. Det är dock genom 

denna stereotypiska syn på maskulinitet som samhället agerar. Hirdman ger exemplet att ”it 

is in the eyes of the beholder” att det ligger i betraktarens ögon. Betraktaren har dock alltid 

                                                 

8 Yvonne Hirdman. Genus – om det stabilas föränderliga former. Uppl:2.1. Sverige. Liber AB, 2003, Sid 48 
9 Hirdman. Genus – om det stabilas föränderliga former. Sid 48 
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varit en man. Detta innebär att det som är viktigt i samhället är det som är viktigt för 

betraktaren, maskuliniteten, alltså det om kopplas till det manliga. Detta leder till en subtil 

strukturell hierarki där män tjänar mer än kvinnor, att män har mer makt i olika sektorer i 

samhället.10 Detta förefaller intressant i ljuset av att dagens studier visar att det är flickorna 

som presterar bättre i skolan. Att flickornas beteende och betyg är måttstocken för hur en 

god elev skall vara i skolan. Med andra ord synes inte denna subtila strukturella hierarki 

påverka betygen i skolan. Frågan blir då för detta arbete om den påverkar elevernas egna 

bedömning av sina kunskaper. 

 

För att skapa en bredd inom teorin skall även en ytterligare teori för arbetet presenteras. 

Dunning-Kruger effekten stipulerar att en person som besitter mindre kunskaper inom ett 

område tenderar att också besitta en lägre förmåga att korrekt värdera sina kunskaper. Mer 

specifikt så tenderar man att övervärdera sina kunskaper. Ju mer kunskap en person innehar 

kring ett område desto lägre tenderar personen att skatta sina kunskaper. I en studie gjord 

av Gordon Pennycock et al visar ett flertal tester kring kognitiv reflektion och själv-

rapporterad analytisk förmåga att denne effekt leder till att anledningen till att folk har 

förutfattade åsikter är för att de inte är medvetna om sina fördomar eller inte bryr sig om 

dem. För att ge ett exempel så hänvisar de till politikens värld.11 

 

“Indeed, our results suggest that part of the reason why debates in areas such as politics 

are often futile is because those for whom overconfidence is the most consequential (i.e., 

those who need the most correcting, due to their low level of analyticity) are the least likely 

                                                 

10 Ibid 62–65 
11 Gordon Pennycook, Robert M. Ross, Derek J. Koehler, Jonathan A. Fugelsang Dunning–Kruger effects in 

reasoning: Theoretical implications of the failure to recognize incompetence Published online: 21 February 

2017 https://link.springer.com/article/10.3758%2Fs13423-017-1242-7  Hämtad April 8, 2019 Sid 1774, 1783 

https://link.springer.com/article/10.3758%2Fs13423-017-1242-7
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to recognize their overconfidence. Those most likely to be biased are also the least likely to 

recognize their bias.”12 

Anledningen till att detta uppstår är på grund av vad man kallar för en dubbel förbannelse 

som främst drabbar lågpresterande individer. Först så leder de brister man har inom ett 

kunskapsområde till att man gör misstag och presterar sämre. För det andra så gör de brister 

som får en att prestera sämre till att börja med att man inte själv kan se sina egna misstag. 

Eftersom den lågpresterande individen tror att den gör sitt allra bästa utifrån sina 

förutsättningar så tror man även att man presterar bra även om resultatet säger något annat.13 

 

Detta öppnar upp för att eventuella skillnader i resultatet som inte kan tillskrivas genusteorin 

istället kan kopplas till en mer könsneutral undersökning men också öppna för att resultatet 

kan visa på en överlappning mellan de två teorierna. Verkar potentiella mönster koppla till 

en genusaspekt där pojkarna framträder som starka, kunniga individer? Eller kommer 

mönstren mer peka mot att pojkar överskattar sin egen förmåga inom skolan på samma sätt 

som mäns förmåga överskattas inom arbetslivet? Kommer det visa sig att mönstret inte alls 

verkar peka mot kön utan snarare mot prestation eller en kombination av dem båda? 

Genusteorin kommer alltså att användas som ett analysverktyg för att jämföra skolans värld 

med arbetslivet. Dunnig-Kruger som ett analysverktyg specifikt inriktat på differensen 

mellan egen bedömning och betygsnivå. 

                                                 

12 Pennycook, G., Ross, R.M., Koehler, D.J. et al. Psychon Bull Rev (2017) 24: 1774. 

https://doi.org/10.3758/s13423-017-1242-7 Dunning–Kruger effects in reasoning: Theoretical implications 

of the failure to recognize incompetence  Hämtad April 8, 2019. Sid 1783 
13 Thomas Schlösser , David Dunning , Kerri L. Johnson c, Justin Kruger. Journal of Economic Psychology 

Volume 39, December 2013, https://doi-org.proxy.ub.umu.se/10.1016/j.joep.2013.07.004 How unaware are 

the unskilled? Empirical tests of the ‘‘signal extraction’’ counterexplanation for the Dunning–Kruger effect 

in self-evaluation of performance Publicerad online juli 2013. Hämtad 16 April 16, 2019. Sid 86 

https://doi.org/10.3758/s13423-017-1242-7
https://doi-org.proxy.ub.umu.se/10.1016/j.joep.2013.07.004
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Min hypotes utifrån valda teorier är att kön kommer visa sig ha en påverkan på resultatet 

men att det med tanke på hur skolan ser ut i dag sett i förhållande till betygsnivåer så 

kommer detta samspela med prestation i form av betygsnivåer. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Raewyn Connell och Rebecca Pearse skriver i sin bok Om genus en studie som visar att 

manliga fördomar vid rekrytering och befordran av personal visar på tendenser att använda 

sig av kriterier och procedurer som gynnar män. Detta illustreras tydligt när Connell & 

Pearse vidare visar på att kvinnor utgör 4,4 % av världens företagsledare. År 2013:s fortune 

500 lista visar att endast 22 av dessa internationella storföretag hade en kvinnlig VD.14   

 

Liknande tankegångar och resultat presenteras i Det ordnar sig av Anna Wahl et al. I deras 

studie kring organisation och genus så presenterar de ett praktikfall med statistik och 

intervjuer från en organisation. De anger att det arbetar lika många män och kvinnor i 

företaget. Dock när man ser till olika chefsnivåer så visar sig att det är en jämn 

könsfördelning mellan kvinnor och män på avdelningschefsnivån, går man däremot upp ett 

steg till varuhuschefsnivå så visar det sig att 92 % av cheferna är män.15 När de diskuterar 

möjligheterna för kvinnor att avancera till högre chefspositioner så presenteras en rad 

problem och svårigheter, både från mäns och kvinnors håll. En av männen som intervjuas 

anger att det inte finns några fördelar med vare sig manliga eller kvinnliga chefer men att 

det kan finnas vissa svårigheter med att ha kvinnliga chefer. Det som framför allt anges som 

ett problem är när det gäller familjesituationen, Dels i fråga om karriär och graviditet. Både 

manliga och kvinnliga respondenter anger att det är problematiskt med kvinnor som vill 

                                                 

14 Raewyn Connell & Rebecca Pearse.  Om genus. Uppl:3. Finland. Daidalos AB, 2015. Sid 15, 114 – 115 
15 Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Linghag Sophie. Det ordnar sig – teorier om organisation 

och kön. Uppl: 3. Polen. Studentlitteratur AB, 208 Sid 53 
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skaffa barn samtidigt som de försöker göra karriär. men även svårigheten att flytta mellan 

olika orter för tjänster när kvinnorna har en partner.16  

 

När man ser till den statistik som presenteras så ser man i deras fall att det generellt sett är 

kvinnorna som får ta ett större ansvar för arbetet i hemmet samt barnskötseln. Noterbart är 

att deras resultat visar att nästan hälften av kvinnorna anser att de delar jämt på 

barnpassningen med sina partners medan bara ca en femtedel av männen gör det. En 

majoritet av kvinnor såväl som män vill ha en högre chefsbefattning och båda grupperna 

anser också att de har den kompetens som krävs för en högre position. Gällande hur man 

sedermera bedömer sina möjligheter att få en högre chefsbefattning så visar studien att ca 

40 – 35 % anger att de inte vet hur deras möjligheter ser ut. En knapp femtedel av kvinnorna 

anger att de anser sina möjligheter vara mycket små medan bara knappt en tiondel av 

männen anser att deras möjligheter är mycket små. Om man jämför bland de som anser att 

de har stora möjligheter så är det knappt en tiondel av kvinnorna som anser att deras chanser 

är goda jämfört med knappt en tredjedel av männen. Således framgår att männen och 

kvinnorna på företaget anser att de har likartad kompetens men inte samma möjligheter. 

Detta blir extra tydligt om man ser till en annan fråga, nämligen den om man anser att 

kvinnor och män bedöms på samma villkor vad gäller befordran och karriär. Det visar sig 

då att 31 % av kvinnorna anser att det är lika villkor medan 71 % av männen anser att det 

är jämt. 69 % av kvinnorna anser att det är ojämnt medan endast 29 % av männen anser att 

det inte råder lika villkor för kvinnor och män.17 

 

                                                 

16 Wahl et al. Det ordnar sig – teorier om organisation och kön. Sid 56, 59 - 60 
17 Ibid Sid 62 - 64 
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För att återkoppla till genusteorin så ser vi här ett exempel på en patriarkal struktur som 

tycks gynna män. En struktur, som bekant, inte verkar generera samma resultat i skolans 

värld om man skall använda betyg som måttstock för framgång. 

 

Om vi går vidare och ser till vilka normer och oskrivna regler som kan finnas på en 

arbetsplats eller i en organisation så menar Wahl et al att olika regler för kvinnor och män 

inte hör till ovanligheten inom organisationer och att de därmed bedöms utifrån olika 

kriterier. Vad som anses som rätt och riktigt för en person kan dock vara annorlunda för en 

annan. Wahl et al ger exemplet av att tala högt och ta plats i ett rum. Det finns generellt en 

dominerande kultur på en arbetsplats som präglas av att män har en större påverkansgrad på 

dess utformning. I en studie gjord i Storbritannien visade det sig att de som hade en mindre 

roll i utformningen av kulturen, kvinnorna, visade på en större medvetenhet om kulturen då 

den medförde begräsningar för dem och de kände att det var förväntat att de skulle anpassa 

sig till kulturen. Män hade inte samma medvetenhet om detta och kända sig mer nöjda med 

den dominerande kulturen på arbetet.18 

 

Syftet för detta arbete är att undersöka hur pojkar och flickor bedömer sina kunskaper inom 

samhällskunskapsämnet. I en studie gjord av Joakim Samuelsson och Anna-Lena Eriksson 

Gustavsson undersöker man hur flickor och pojkar bedömer sina förmågor i vad de kallar 

för ”literacy” det vill säga skriftlig, muntlig och läsförmåga och hur detta påverkar elevernas 

betyg i andra ämnen än språk. Det visar sig att just läsförmågefaktorn i literacymåttet har 

påverkan på samhällskunskapsämnet. Något som inte förfaller helt orimligt med tanke på 

ämnets natur med mycket läsning från diverse källor, artiklar, tabeller, lagar, etc. Deras 

arbete visar också idag att flickor värderar sina literacyförmåga högre än pojkarna.19Att 

                                                 

18 Ibid Sid. 123 - 124 
19Joakim Samuelsson, Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Nordisk pedagogik 04 / 2008 (Volym 28) Den 

självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat 2008 https://www-idunn 
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flickor presterar bättre när det kommer till läsförståelse är något som även understöds av 

Pisa-undersökningen 2015.20 Utifrån detta så borde flickorna prestera bättre i 

samhällskunskap. 

 

När det kommer till tidigare forskning om elevers kunskaper inom olika områden så är det 

något som ständigt testats. Framför allt efter de sjunkande resultaten som visade sig i PISA-

undersökningarna mellan 2003 och 2012.21 Viktigt att notera är dock att PISA-

undersökningen 2015 visade på att flickor och pojkar presterade likvärdigt inom de flesta 

ämnena som testas enligt PISA.22 Dock så skall det framhållas att de testerna görs på elever 

i 15 års åldern, alltså högstadiet och inte gymnasiet, samt att de görs i ämnena matematik, 

läsförståelse och naturkunskap. Det vill säga inte i samhällskunskap. Det är därför svårt att 

dra slutsatser från PISA-undersökningen till detta arbete men tyder och andra sidan på att 

det finns ett kunskapsgap. Samma sak råder om man ser till vilka ämnen som testas i de 

nationella proven för gymnasieelever.  

 

Det finns dock en undersökning som testar elevers kunskaper inom samhällsorienterade 

områden. ICCS är en studie som genomförs i ett antal länder där elever dels får svara på 

uppgifter men även svara på två stycket enkäter. Generellt så visar den studien att flickor 

                                                 

no.proxy.ub.umu.se/np/2008/04/den_sjlvvrderade_literacyfrmagans_betydelse_fr_pojkars_och_flickors_stu

dier Hämtad den 16 april 2019 
20 Skolverket PISA 2015 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik 2016 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpu

b/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3725.pdf?k=3725 Hämtad januari 2019 

 Sid 28 
21 Sveriges television, SVT.se Skolverket: ”Kunskapsnivån hos eleverna har sjunkit” Publicerad april 2015 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skolverket-kunskapsnivan-hos-svenska-elver-har-sjunkit  Hämtad 22 

april 2019 
22Skolverket. PISA 2015 - 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik 2016 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpu

b/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3725.pdf?k=3725 Hämtad januari 2019 sid 28 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3725.pdf?k=3725
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3725.pdf?k=3725
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skolverket-kunskapsnivan-hos-svenska-elver-har-sjunkit
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3725.pdf?k=3725
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3725.pdf?k=3725
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tenderar att prestera bättre än pojkar, både internationellt som nationellt. 23Viktigt att notera 

är dock att ICCS inte direkt relaterar till en specifik kurs eller ämnesplan utan mer relaterar 

till samhällsämnet i stort och mot ett slags medborgarbildning.24 Värt att notera här är också 

att medan svenska elever i tidigare PISA-undersökningar presterat under genomsnittet så 

presterar svenska elever inom ICCS generellt över genomsnittet bland de undersökta 

länderna. Prestationen har dessutom förbättrats från undersökningen genomförd 2006 till 

den genomförd 2016.25 Märk dock att även om denna studie berör samhällsämnet så görs 

undersökningen på elever i årskurs 8, det vill säga en yngre än den tilltänkta målgruppen 

för denna studie.26 

 

När man söker efter betygsskillnader och kön finns det en mängd studier som diskuterar 

frågan och de flesta kommer fram till att flickor presterar bättre i skolan än pojkar.2728 Det 

är desto mindre träffar när man söker på hur flickor och pojkar själva skattar sina kunskaper. 

Med det givet så finns det heller inte särskilt mycket i sökmotorn när man försöker slå ihop 

elevernas egen skattning med lärarnas bedömning av kunskaper inom 

samhällskunskapsämnet. Det är här kunskapsglappet finns och det som validerar 

undersökningens syfte och mening. 

 

                                                 

23 Skolverket. ICCS 2016 Kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- och 

samhällsfrågor hos svenska 14-åringar i ett internationellt perspektiv 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtp

ub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3857.pdf?k=3857  Publicerad 2017. Hämtad januari 2019. Sid 7-8 
24 Ibid. Sid 12 - 13 
25 Ibid. Sid 7 - 8  
26 Ibid Sid 12 
27 SOU 2010:51 Delegationen för jämställdhet i skolan. Könsskillnader i skolprestationer 

– idéer om orsaker 2010. Sid 12 
28 SOU 2010:52 Delegationen för jämställdhet i skolan. Biologiska faktorer 

och könsskillnader i skolresultat - Ett diskussionsunderlag för Delegationen för jämställdhet i skolans 

arbete för analys av bakgrunden till pojkars sämre skolprestationer 

jämfört med flickors 2010. Sid 7 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3857.pdf?k=3857
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3857.pdf?k=3857
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Gällande elevers engagemang i skolan och vad för stöttning elever upplever att de får så 

visar en studie gjord av Sara Högdin att de flesta elever har en tämligen positiv syn på skolan 

och synes vara tämligen motiverade. Hon påpekar också att engagerade elever inte bara är 

bra för skolgången utan ofta visar sig lära sig mer och oftare ta sig vidare till 

universitetsstudier samt att de oftast också mår bättre. Dock så behöver elever ofta något 

som motiverar dem. Drömmen om ett välbetalt jobb i framtiden kan till exempel skapa 

engagemang hos tonårsstudenter.29 Just vad eleverna har för mål och planer efter gymnasiet 

blev därför en av frågorna. 

 

När det gäller könsskillnader mellan pojkar och flickor så visar Högdin på att pojkar 

generellt sett fått ett större utrymme i klassrummet än flickorna men att detta inte behöver 

vara något positivt. Detta då pojkarna ofta uppmärksammas genom tillsägelser eller 

tillrättavisningar jämfört med flickorna som oftare får hjälp av läraren. Senare forskning 

visar dock på att detta förhållande ser ut att förändras beroende på skola, grupp och ämne. 

Högdin visar också på att flickor generellt ses som mer engagerade i sin skolgång än 

pojkarna. De lägger mer tid och energi på förståelse, anpassar sig lättare till rådande 

skolkultur samt interagerar mer i form att räcka upp handen och besvara frågor. Att flickor 

oftare får anpassa sig till rådande kultur är som bekant även något som Wahl et all kommer 

fram till. Med andra ord en aspekt av genusstruktur som återkommer både för skolelever 

och yrkesverksamma. Att anpassa sig till skolkultur och normer är dock något som även 

pojkarna får hantera dock i en kanske inte riktigt lika positiv bemärkelse. Skolåren är en tid 

som i mångt ock mycket bidrar till formandet av ungdomarnas identitet. Något som kan 

påverka skolengagemanget. I artikeln framgår att i en social hierarki så blir flickor ofta 

underordnade pojkar samt att studie engagerade pojkar hamnar lägre i hierarkien än icke 

                                                 

29 Sara Högdin. Nordisk Pedagogik, Vol. 27.  Studieengagemang i grundskolan Betydelsen av kön, etnicitet 

och lärarstöd https://www-idunn-no.proxy.ub.umu.se/file/pdf/33192652/np_2007_03_pdf.pdf  2006 hämtad 

23 april 2019.Sid 291 - 293 

 

https://www-idunn-no.proxy.ub.umu.se/file/pdf/33192652/np_2007_03_pdf.pdf
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studiemotiverade pojkar. Detta då engagemang för skolan sammanknippas med något 

feminint vilket leder till den lägre statusen. Denna anti-pluggkultur visar sig dock tappa sitt 

grepp om pojkarna när de når högskolenivå.30 

 

Som framgår av såväl teori som tidigare forsknings så framträder en bild av samhället som 

inte verkar spegla skolans värld. Både Högdin och Wahl et al målar upp ett scenario där 

kvinnor underställs männen i enlighet med Hirdmans genusteori. Men om världen är 

mannens arena så verkar inte svensk skola vara av denna värld. 

  

                                                 

30   Sara Högdin. Nordisk Pedagogik, Vol. 27.  Studieengagemang i grundskolan Betydelsen av kön, etnicitet 

och lärarstöd https://www-idunn-no.proxy.ub.umu.se/file/pdf/33192652/np_2007_03_pdf.pdf   2006 hämtad 

23 april 2019. Sid 293 

https://www-idunn-no.proxy.ub.umu.se/file/pdf/33192652/np_2007_03_pdf.pdf
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3 Metod 

3.1 Forskningsdesign  

3.1.1 Fallstudie 

Denna undersökning har bedrivits som en fallstudie, det vill säga att insamlandet av empirin 

har skett på en specifik plats under en begränsad tid. Men även om det rör sig om ett specifikt 

fall så har studien också präglas av en så kallad tvärsnittsdesign. Att just en fallstudie kan 

hamna under olika kategorier beror enligt Bryman på vad man har för anledning till att 

samla in materialet på en specifik plats. Är platsen för insamlandet i sig viktig eller bara en 

tillfälligt lämplig arena och det enda intressanta är egentligen datan i sig? I det här fallet så 

är datan i sig det viktiga men även skolan bär vikt som unikt fall, detta kommer tydliggöras 

mer senare i metodavsnittet.31 Även om empirin samlats in för ett specifikt enskilt fall så 

har enkäten utformats på ett sådant sätt att förhoppningen är att resultatet från detta arbete 

sedan ska kunna jämföras med andra skolor i landet. Anledningen till att valet föll på en 

fallstudie är dels för skolans unika profil men också för att kunna hålla vissa kontexter och 

variabler konstanta under hela undersökningen. Exempelvis lärare, kursplaner, miljöer etc. 

 

Den tilltänkta gymnasieskolan är förlagd i Norrlands inland och har nio yrkesprogram, fem 

studieförberedande program samt även idrottsgymnasium. Det finns även lärlingsutbildning 

samt gymnasiesärskola på skolan. Överlag är det just yrkesprogrammen som lockar mest 

elever på skolan med ca 70% av eleverna som väljer att gå ett yrkesprogram.32 Det finns 

även Komvuxverksamhet i skolans lokaler och totalt sett så går det cirka 1000 elever på 

skolan. Som synes så rör det sig om en komplex skola med olika avdelningar och 

ansvarsområden. För att skapa en enhetlig population att undersöka så har jag därför i 

samråd med en av skolans rektorer samt administrativ personal på skolan valt att rikta in 

mig på en specifik del av populationen. Det vill säga elever i gymnasieskolan som går andra 

                                                 

31 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder Uppl 3. Kina. Liber AB. 2018 sid 96 - 97 
32 Information från skolledning 
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och tredje året på gymnasiet och som har genomgått samt fått betyg i grundkurserna i 

samhällskunskap 1a1 och 1b. Om man ser till mitt enkäturval så blir därför den totala 

populationen av elever som uppfyller dessa kriterier på skolan 318 elever. 33 

 

Det är just fördelningen mellan yrkes och studieförberedande elever som gör skolan extra 

intressant. Om vi jämför med annan kommun i Norrland så ser vi att fördelningen i Umeå 

kommun snarare är 60 – 30 till de studieförberedande programmens fördel.34 Ett liknande 

mönster framträder även när vi tar en mer avlägsen kommun, exempelvis Malmö. Även där 

är de studieförberedande programmen störst sett till antalet elever. Där är 

yrkesprogrammens andel av eleverna mindre än i Umeå kommun på grund av den ökade 

andelen elever på introduktionsprogram35 Även när man jämför med en liknande 

inlandskommun som Sollefteå så sticker denna skola ut sett till programfördelning. Även 

om Sollefteå kommer tämligen nära vårt fall i fördelning mellan programmen på ca 30% 

för högskoleförberedande program och ca 40 % för yrkesprogram så är det ändå en stor 

skillnad gentemot vårt fall.36  

 

Det gör att skolan för den här studien kan sägas representera det unika fallet. Det vill säga 

ett fall som ses som utstickande eller särskilt intressant. Detta kan kontrasteras mot det 

representativa eller exemplifierande fallet. Med andra ord ett fall som representerar en 

vardaglig eller vanlig situation.37 För att sammanfatta så innebär detta att även om 

                                                 

33 Information från administrativ personal på skolan 
34 Rådet för främjande av kommunala analyser. Kolada.se 

https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16808&tab_id=115376 Hämtad 26 mars 2019 
35 Rådet för främjande av kommunala analyser. Kolada.se 

https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16651&tab_id=115376 Hämtad 26 mars 2019 
36 Rådet för främjande av kommunala analyser. Kolada.se https://www.kolada.se/index.php?_p=workspace/nt 

37 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder sid 99 

https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16808&tab_id=115376
https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16651&tab_id=115376
https://www.kolada.se/index.php?_p=workspace/nt
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undersökningen i sig är generell så kan skolans struktur och uppbyggnad kopplat till 

resultaten vara av eventuellt intresse för framtida jämförande undersökningar. 

 

3.1.2 Tvärsnittsdesign 

Som tidigare nämnt så består forskningsdesignen dels av en fallstudie men också av en 

tvärsnittsundersökning. Bryman anger att det som kännetecknar en tvärsnittsundersökning 

är att den berör mer än ett fall, att det utförs vid en specifik tidpunkt, att den ska ge 

kvantitativa eller någon form av kvantifierbara data samt att dess relation till 

sambandsmönster. En tvärsnittsdesign kan ta sig formen av en enkät, strukturerad intervju 

men också offentlig statistik eller strukturerade observationer. I det här fallet kommer vi 

använda en enkätundersökning för vår tvärsnittsdesign. Om vi ser till den första delen 

gällande att studera minst två fall så görs undersökningen på ett flertal fall inom fallstudiens 

område. Det vill säga att inom ramen för skolan så genomförs studien dels på de båda fallen 

yrkesprogram kontra studieförberedande program men också på olika fall inom de båda 

tidigare kategorierna. Hur ser det ut för pojkar på yrkesprogram kontra pojkar på 

studieförberedande program? Så även om det studien genomförs på en enda skola så finns 

det flera fallenheter inom ramen för denna fallstudie. Den andra punkten berör att 

insamlandet av datan ska ske under en specifik tidpunkt. Ett krav som uppfylls dels genom 

att respondenterna fått fylla i enkäten under en sittning vid ett specifikt tillfälle vilket 

förordar för att inga förändringar kan ske hos respondenten mellan svaren på de olika 

frågorna. Men även genom att hela undersökningen genomförts inom en begränsad tidsram 

under mars 2019. Det innebär exempelvis att samma kursplan har använts vid 

betygsbedömningen hos alla respondenter. Med andra ord så kan inte undersökningen 

manipuleras över tid. Det problem som kan uppstå från den här typen av undersökning är 

att den bara kan säga något om korrelation och inte kausalitet. Här är min förhoppning att 

de öppna frågorna eventuellt ska kunna bringa någon form av insikt till de stängda frågornas 

resultatbild. Exempelvis, om flickor hypotetiskt svarar att de bedömer sina kunskaper goda 
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i samhällskunskapsämnet, hur ser då deras öppna svar ut gällande stöd från lärare och 

arbetsro i klassrummet? 38 

 

3.2 Strategiska val 

För att kunna bibehålla fokus i detta arbete så gjordes ett visst urval. Min ursprungliga tanke  

var att fokusera på en viss kurs och att försöka gå mer på djupet inom just den kursens 

kunskapskrav. Valet föll istället på att forma enkäterna utifrån grundkurserna i 

samhällskunskap för de studieförberedande och yrkesprogrammen. Detta för att öka antalet 

klasser samt elever som kan ha läst kursen. Vidare för att öka andelen elever som har läst 

kurserna så har valet varit att skicka ut förfrågningar till lärare och klassföreståndare 

ansvarig för elever som går andra och tredje året. Det vill säga elever som började läsa år 

2016 – 2017. Detta då dessa kurser oftast, men inte alltid, läses under första året vilket torde 

borga för att så många elever som möjligt ska ha gått och fått betyg i kurserna. När det 

kommer till urval av program så var tanken att få ta del av både studieförberedande och 

yrkesprograms svar på enkäterna. Detta är visserligen en fallstudie vars resultat inte 

nödvändigtvis kan generaliseras i stort men faktum kvarstår att dagens arbetssektorer består 

av personer som arbetar inom en mängd olika arbeten med olika studiebakgrund. Med andra 

ord ville jag få en viss bredd i urvalet då livet i sig är brett. Min förhoppning var också att 

kunna få en variation i könsfördelningen på yrkesprogrammen. Detta försvårades dock då 

urvalet av klasser påverkades av att många klasser och program har praktik/APL under 

vårterminen. Under hela undersökningen så har stora delar av urvalet påverkats av schema 

för elever, lärare samt klassföreståndare. Med detta sagt så är jag ändå nöjd med urvalet 

även om det totalt sett finns en viss procentuell övervikt på kvinnliga respondenter. 

 

                                                 

38 Ibid Sid 87 - 89 
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3.3 Enkäter som metod 

För att genomföra den här studien så har en metod använts som kan klassas både som 

kvantitativ såväl som kvalitativ beroende på utformning. Empirin samlades in med hjälp av 

en enkätstudie som innehöll öppna såväl som stängda frågor. Bryman har i sin bok 

Samhällsvetenskapliga metoder valt att kvalificera en enkätstudie som en kvantitativ metod 

vilket jag väl inte nödvändigtvis håller med om. En enkät kan ha kryssfrågor men även 

innehålla svarsboxar för mer fria svar. Det förefaller i mina ögon som en metod som skulle 

kunna vara både kvantitativ och kvalitativ till sin utformning. Detta är såklart något som 

även kan vara sant för intervjustudier om det enda frågor intervjuaren ställer är ger svar som 

siffror på en skala eller svar som på olika sätt kan kvantifieras.39 Att en kvalitativ metod kan 

ge kvantitativa svar är något som Bryman själv nämner i en av hans tidigare böcker. 

Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Här benämner han även nyttan av 

att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder som komplement för att få in mer 

information och skapa sig en tydligare och bredare bild av sitt undersökningsområde.40 

 

Det finns många fördelar och nackdelar med en enkätstudie. Om vi ser till de möjliga 

fördelarna först så är det ett billigt och snabbt sätt att få in stora mängder data. Om man 

jämför med till exempelvis intervjuer eller observationsstudier kan man få svar och data 

från en stor mängd respondenter. Det finns dock en risk att en enkät inte kommer tillbaka 

lika fort som man hoppats. För att motverka detta så genomfördes webbenkäterna på plats 

under en specifik tidpunkt. En annan fördel med enkäter är att det inte medför någon 

intervjuare-effekt, det vill säga att respondenterna påverkas av personen som intervjuar. 

Saker som kan påverka är exempelvis kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Andra 

fördelar med enkäter kan vara att respondenter är mer benägna att förmedla känslig 

                                                 

39 Ibid. Sid 285 
40 Bryman, Alan, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, 1997 Sid 

152 - 153 
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information om de besvarar frågorna anonymt via en webb eller pappersenkät än om de ska 

besvara frågor från en fysisk person.41  

 

Det finns så klart även många nackdelar med en enkätstudie. Generellt sätt så lämnas 

respondenterna ensam när de ska besvara enkäten. Speciellt om det sker genom en webb 

eller postenkät. Det gör att de inte kan få hjälp och stöd om något är oklart och ställer höga 

krav på enkätens utformning. Så var inte fallet i denna undersökning utan då webbenkäterna 

utfördes på plats i ett klassrum kunde eleverna be om hjälp eller ställa frågor. En annan 

aspekt är att man inte kan ställa följd eller sonderingsfrågor för att fördjupa sig i en viss 

fråga, vilket är en fördel vid intervjuer. När man utformar en enkät är en viktig aspekt att 

inte ställa för många frågor som inte är av intresse för respondenterna. En uttråkad 

respondent kan ledsna på att svara och välja att kassera hela enkäten. Det gäller också att 

enkäten är utformad på ett sådant sätt att det är lätta att följa strukturen och inte ha för många 

öppna frågor som kan upplevas som arbetsamma att fylla i. En annan sak att ha i åtanke är 

att om enkätfrågor relaterar och är beroende av varandra så kan respondenten vid en 

postenkät bläddra bland frågorna och på så viss bli påverkade i sin respons. Detta problem 

blir inte lika framträdande när man genomför en webbenkät där man kan styra hur många 

frågor som syns åt gången. Ett annat problem som relaterar till att respondenterna lämnas 

ensam med att svara är att man inte säkert kan veta vem det är som svarar på enkäten. Detta 

kan till viss del avhjälpas genom att genomföra en pappersenkät eller som i detta fallet en 

webbenkät, där man som forskare är med. Ett ytterligare nackdel med en enkät är 

möjligheten att samla in kompletterande data och information när enkäten väl är genomförd. 

Det är också viktigt att tänka på att inte ställa för många frågor samt att vara medveten om 

att en skriftlig enkät inte passar alla. Respondenter med ett annat modersmål än enkätens 

språk kan få svårt att besvara frågorna likaväl som en person med läs och skrivsvårigheter. 

                                                 

41 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder Sid 286 – 288 
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Det finns även risker att man får partiella eller fullständiga bortfall. Det vill säga att 

respondenterna väljer att inte besvara en viss fråga alternativt inte svarar på hela enkäten.42 

 

3.4 Utformandet av enkäten 

Den första delen av empirin består av elevernas egna bedömningar av sina kunskaper detta 

har sedan kontrasteras mot hur lärarna bedömer elevernas kunskaper på ett generellt plan. 

Syftet här var inte att koppla en individuell elevs skattning till hens betyg utan snarare att 

undersöka om det går att uppvisa ett mönster generellt inom och mellan könen. En av de 

större prövningarna i detta arbete var just utformandet av enkätfrågorna. Det är skillnad på 

utförlig och nyanserad men båda behövs för att nå upp i de högre betygen. Hur ska det gå 

till att kunna göra en jämförelse mellan vad eleverna säger sig kunna och vad lärarna säger 

att de kan? Vad är skillnaden på bra och duktig till exempel? Att definiera vad som är 

kunskaper och vilka kunskaper som kommer att undersökas kommer därför vara viktigt för 

att skapa validitet i undersökningen. För att åstadkomma detta kommer jag att använda mig 

av de ord och formuleringar som redan finns i kurs och ämnesplaner. Detta då det är den 

måttstock som yrkesverksamma lärare redan använder för att bedöma elevernas förmågor.  

För att ge ett exempel så står följande i första stycket för betyget E i kursplanen för 

samhällskunskap 1a1:  

”Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och 

samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan 

också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar 

eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika 

samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enklaslutsatser om hur nutida 

                                                 

42 Ibid. Sid 288 – 290   
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samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och 

samhällsstrukturer.” 

De fetstilta orden markerar de ord som specifikt anger hur djupa eller omfattande kunskaper 

som behövs för att nå ett visst betyg men kraven på kunskapsområdet finns för alla 

betygssteg. Som ni kan se i bilaga 1 så har jag delat upp dessa stycken i mindre frågor. 

Exempelvis så har de två första meningarna i första stycket delats upp i två separata frågor. 

Detta för att inte skapa för tunga eller komplicerade frågor för att de ska fungera i en enkät.43 

 

Utformandet av svarsalternativen på kryssfrågorna formulerades med betygsstegen i åtanke. 

De är fyra till antalet där de representerar F, E, C och A och tilldelades samma poängvärden 

som betygen i sig är värda i skolans värld enligt gy11 (rådande läroplan). Det vill säga 0, 

10, 15 och 20 poäng. För att ge ett exempel så om vi har tio elever varav tre elever har 

medelmåttiga kunskaper, två har små kunskaper samt fem har stora kunskaper så skulle det 

samlade snittet för den egna bedömningen bli 16.5 poäng. Samma beräkningssätt används 

för att få ut medelvärdet på betygen bland eleverna.44 Alla poäng avrundades till två 

decimaler. Betygen fick jag tillgång till från skolans administrativa personal. Det finns dock 

två betygssteg till som inte representeras som svarsalternativ. Anledningen till att de inte 

finns med är för att mängden svarsalternativ inte ska öka risken för bortfall. Som vi sett från 

Bryman tidigare så kan allt för långa och komplicerade frågor leda till ett ökat bortfall. 

 

                                                 

43Skolverket. Skolverket.se  Ämne – Samhällskunskap 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i 

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fs

ubjectCode%3DSAM%26courseCode%3DSAMINE0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

#anchor_SAMINE0 Hämtad 16 april 2019 
44Skolverket. Skolverket.se Statistik om prov, betyg och meritvärde 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/om-skolverkets-statistik/statistik-om-prov-betyg-och-

meritvarde Uppdaterad 5 februari 2019. Hämtad 16 april 2019 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i%20gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26courseCode%3DSAMINE0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_SAMINE0
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i%20gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26courseCode%3DSAMINE0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_SAMINE0
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i%20gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26courseCode%3DSAMINE0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_SAMINE0
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i%20gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26courseCode%3DSAMINE0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_SAMINE0
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/om-skolverkets-statistik/statistik-om-prov-betyg-och-meritvarde
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/om-skolverkets-statistik/statistik-om-prov-betyg-och-meritvarde
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De öppna frågorna riktades inte mot kunskapskraven utan formulerades med syfte om att få 

in ytterligare information som är svårare att få ut med stängda frågor. Eleverna fick 

möjlighet att svara ja och nej men även utveckla sina svar för att få in en bredare mängd 

information. De öppna frågorna i sig fokuserar på vilken typ av stöd elever känner att de får 

eller inte får från lärare och klasskamrater. Hur de upplever skolans miljö samt om de tycker 

betygen och undervisningsformerna är tillfredsställande. Svaren sorterades sen utefter om 

eleverna svarade ja eller nej eller någon form av mittemellan. Därefter genomsöktes svaren 

efter gemensamma teman som sedan presenteras. För att ge ett exempel från frågan om 

huruvida eleverna i yrkesklass B upplever klassen som grupperad eller inte så svarar en elev 

”JA den är ganska grupperad” medan en annan elev svarar ” nej det är olika grupper” Här 

har eleverna svarat olika men den extra information visar att de upplever klassen likartat. I 

den här klassen visade sig exempelvis att många elever tyckte att det fanns grupperingar 

men att det inte var ett problem för att kunna umgås ändå. En av eleverna sammanfattar på 

detta sätt.” Ganska grupperad, men alla kan ändå umgås”. 

 

En ytterligare aspekt som beaktades i utformandet av enkäten var att inkludera fler alternativ 

till man och kvinna. Detta för att fånga upp om det är några elever som betecknar sig som 

icke-binär. Det är inget som kommer kunna testas mot vad lärarna sätter för betyg då 

respondenterna kommer vara anonyma. Tanken är snarare att se till att ha täckande 

svarsalternativ för att minska risken för bortfall samt för att verka för in inkluderande skola. 

 

3.5 Genomförande av enkät 

Genomförandet gick till som så att jag kontaktade rektorn på skolan för förfrågan om att få 

utföra webbenkäten på skolan. Efter tillåtelse bad jag om råd för vilka program och klasser 

som kunde vara lämpliga utifrån de kriterier som är uppsatta. Nämligen att eleverna ska ha 

läst grundkurserna i samhällskunskap, att de ska ha hunnit få sina betyg i ämnena samt att 

jag var intresserad av både yrkes och studieförberedande program. Rektorn satte mig i 
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kontakt med klassföreståndare och lärare för lämpliga klasser och efter samrådan med dem 

fick jag komma till skolan för att genomföra webbenkäterna under lektions- eller 

klassrådstid. Webbenkäterna genomfördes på dator eller mobil. Innan eleverna satte igång 

förklarade jag syftet med webbenkäten, att det var frivilligt, att alla svar skulle avidentifieras 

i arbetet samt varför eleverna behövde fylla i en e-postadress för att kunna svara. Ingen elev 

valde att vid muntlig förfrågan tacka nej till deltagande. Dock avstod några från deltagande 

genom att via en godkännandefråga i enkäten tacka nej till att svaren fick inkluderas i denna 

studie. Anledningen till detta kan vara att enkäterna utfördes i en klassrumsmiljö med 

läraren närvarande och i vissa fall pushande. Det vill säga att läraren aktivt uppmanade 

elever till att delta. I vissa klasser fick jag förtydliga en extra gång att deltagandet var 

frivilligt. Webbenkäterna distribuerades genom en länk som lades upp på skolans 

lärplattform, tillgänglig till alla elever eller i ett fall på klassens gemensamma Facebooksida 

som läraren hade tillgång till. Efter webbenkäten slutförts tog lärare eller klassföreståndare 

bort länken.  

 

Kommentarer som uppkom från eleverna under enkätens gång var framför allt riktade mot 

varför det behövdes en e-postadress samt att vissa elever upplevde språket som svårt och 

bad om hjälp att tolka frågorna. En av fördelarna med att delta under insamlandet var att 

kunna förtydliga vissa frågor för att minska risken för bortfall eller att eleven bara fyller i 

på måfå. 

 

När det kom till själva insamlandet av enkäterna så var min mening att genomföra 

webbenkäter i klasser på olika studieförberedande och yrkesprogram inom gymnasieskolan. 

Men då mitt insamlande har varit beroende av lärare och klassföreståndares goda vilja samt 

schemastruktur i form av elever ute på APL och liknande. så har det inte alltid funnits 

möjlighet att få ta del av hela klassen vid insamlingstillfället. Exempel på detta var när jag 

bjöds in till lektioner som tillhör en valbar kurs där inte alla elever i klassen finns 

representerade. Utöver detta tillkommer bortfall i form av elever som varit frånvarande från 
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lektionstillfället. Detta innebär att några av eleverna som inte deltog i enkäten kommer att 

finnas med i listan av betygsunderlag. Detta innebär att det inte kommer vara exakt samma 

elever som kommer finnas med i de båda jämförelsegrupperna. Att säkerställa att det hade 

varit en total matchning mellan egen bedömning och faktiska betyg hade dock varit svårt 

att åstadkomma då eleverna har rätten att vara anonyma. Vidare så är som sagt målet med 

detta arbete att undersöka kunskaper och betyg på ett generellt plan och inte ett individuellt. 

 

3.6 Validitet 

Gällande validitet så sammanfattar Bryman det som ”en bedömning av om de slutsatser som 

genererats från en undersökning hänger ihop eller ej.”45 Vi ska nu inledningsvis i detta 

stycke föra en diskussion kring några av de olika varianterna av validitet som man brukar 

ha i åtanke. Den första gäller mätningsvalidteten som är nära förknippad med reliabilitet 

som kommer diskuteras närmare i nästa stycke. I korta ordalag så handlar det om huruvida 

ett mått på ett begrepp verkligen återspeglar det som begreppet är menat att mäta. Det kallas 

därför ibland också begreppsvaliditet. En annan typ av validitet är den interna som 

behandlar huruvida eventuella kausala samband i en undersökning är hållbar eller ej. Är det 

a som påverkar b eller finns det en variabel c som påverkar dem båda? Ett klassiskt exempel 

på detta är sjunkande grundvattennivåer och ökat glassätande under sommarhalvåret. De 

inträffar samtidigt, det vill säga korrelerar med varandra men det betyder inte att det finns 

kausalitet. I det här fallet finns det andra variabler med högre förklaringsgrad exempelvis 

solen som påverkar de båda tidigare variablerna. I ett försök att undvika detta problem så 

utformades webbenkäterna så att de öppna frågorna skulle ge möjlighet till djupare insikt 

än den mer statiska data som kryssfrågorna bidrar med. Med det sagt så har inga 

korrelations-statistik utförts utan resultaten presenteras som tabeller bestående av poäng 

samt svarsfördelning på de öppna frågorna. Den sista validitetsformen som kommer nämnas 

i samband med detta arbete är den externa validiteten. Det vill säga om resultaten från denna 

                                                 

45 Bryman Samhällsvetenskapliga metoder Sid 72 
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undersökning kan generaliseras utanför det specifika fall som testats. Bryman tar här upp 

vikten av representativa urval för att öka möjligheten till generaliseringen. I detta fall så 

även om skolan är något av ett unikt fall så har ändå enkäterna delats ut till olika program, 

med olika inriktningar, könsfördelningar, klasstorlekar och åldrar. Det vill säga ett brett nät 

för att spegla en bred population. Med andra ord så har varje ansats gjorts för att skapa en 

så stor extern validitet som möjligt. Med detta sagt så är det dock ett väldigt litet urval sett 

till den stora mängd ungdomar som går i gymnasieskolan idag. Ansatsen med detta arbete 

kommer därför att undersöka om det finns några framträdande mönster, inte att skapa 

statistiskt säkerställda resultat. Till det senare så är stickprovet för litet. 46 

 

3.7 Reliabilitet 

Eller tillförlitlighet över tid. Hur stabilt är ett mått när man testar vid flera tillfällen? Bryman 

ger exemplet med intelligenstester för att testa intelligens. Om personen som gör testet 

presterar olika resultat vid flertalet testtillfällen så uppstår ett reliabilitetsproblem.47 Inom 

ramen för detta arbete finns det två olika aspekter att ta i beaktande. Dels tillförlitligheten 

över de kategorier som anges i enkäten men även betygen i sig. Kan betyg som grundar sig 

på lärares enskilda bedömning kan anses vara säkra över tid och rum. Är de säkra eller 

skapar utrymmet för tolkning problem? Lärare genomgår en gemensam utbildning men 

utbildas vid olika lärosäten av olika lärare. De använder samma kurs och ämnesplaner men 

ska själva tolka elevers prestationer mot ett satt ramverk. Möjligheter till sambedömning 

samt olika nationella prov kan var behjälpligt för att försäkra att betygen som mått är 

konsekventa från år till år och ort till ort. Gällande det senare så skall dock noteras att 

nationella prov inte genomförs i alla ämnen. Inom So-ämnena så görs nationella prov endast 

i 9:de klass och då bara i något av So-ämnena.48  

                                                 

46 Ibid Sid 72 - 74 
47 Ibid. Sid 72 
48 Skolverket. Skolverket.se Nationella prov https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-

foralder/betyg-och-nationella-prov/nationella-prov#h-Gymnasieskolan Uppdaterad 17 januari 2019. Hämtad 

16 april 2019 

https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/nationella-prov#h-Gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/nationella-prov#h-Gymnasieskolan
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Vad gäller reliabiliteten kring enkätfrågorna i sig så är de utformade med avstamp i 

kursplanen för grundkurserna i samhällskunskap. Detta för att just kursplanerna är det 

ramverk som används i dagens gymnasieskola för att mäta kunskaperna inom skolämnena. 

Om vi utgår från att kursplanerna och kunskapskraven kan användas för att mäta en elevs 

kunskaper i samhällskunskap så borde det ses som lämpligt att utgå från samma och ramverk 

och mått när eleverna själva skall få göra sin egen bedömning av sina kunskaper.   

 

3.8 Replikerbarhet 

Bryman anger att replikerbarhet är ovanligt inom samhällsvetenskaplig forskning men icke 

desto mindre önskvärt. Enkäterna återfinns i bilaga 1 och 2 för att möjliggöra för 

återanvändande vid eventuella fortsatta studier i ämnet.49 Det som skulle kunna försvåra en 

replikation av denna studie är om en ny gymnasiereform genomfördes och därmed ändrade 

kursplaner och kunskapskrav. Detta skulle dock öppna upp för en jämförelse över tid istället 

och behöver inte nödvändigtvis ses som en negativ utveckling. 

 

3.9 Forskningsetik 

 

Bryman anger ett antal centrala områden som skall beaktas när man planerar och genomför 

en undersökning. Om deltagarna kan komma till skada, att de ska vara informerade och inte 

förekomma falska förespeglingar och det ska finnas ett samtyckt frivilligt deltagande samt 

att privatlivet ska skyddas. Gällande den första om huruvida respondenters eventuella risk 

för skada. Det finns frågor i enkäten om hur elever upplever lärare samt skolmiljön. 

Information som skulle leda till negativa effekter för individer om de kom skolans personal 

till handa. Detta förhindras genom att eleverna samt även klasserna anonymiseras i texten 

samt att materialet förvaras på ett säkert sätt. Vad gäller informerat samtycke så informeras 

                                                 

49 Bryman Samhällsvetenskapliga metoder. Sid 72 
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eleverna innan dels muntligt men också skriftligt genom en inledande text innan själva 

enkätfrågorna börjar om syftet med enkäten, hur den kommer att behandlas samt att 

deltagande är frivilligt. Då enkäten genomförs i klassrumsmiljö med stora delar av klassen 

samlad samt ofta också en lärare och klassföreståndare närvarande så är en frågorna av 

samtyckeskaraktär. För att försäkra mig om att elever inte deltar mot sin vilja på grund av 

grupptryck eller påverkan från lärare ges därför eleverna möjlighet att anonymt tacka nej 

till att delta i studien. Vad gäller att privatlivet ska skyddas eller konfidentialitetskravet så 

blev det en avvägning om hur insamlandet skulle ske med största möjliga anonymitet men 

ändå säkra för att inte elever skulle kunna lämna in multipla svar på den digitala enkäten. 

Resultatet blev att eleverna för att delta får ange en e-postadress som sedan också kan 

användas om eleverna vill dra tillbaka sitt deltagande för att identifiera respondentens enkät. 

De insamlade enkäterna har sedan förvarats på min egen dator dels i form en digital 

molntjänst men även som nedladdade filer. Just molntjänster kan ses som en säkerhet i fall 

att datorn som filerna förvaras på skulle gå förlorad men innebär även säkerhetsrisker i sig 

själv. Molntjänsten är lösenordskyddad men risken för en läcka eller cyberattack är inte 

omöjlig. Med det sagt så finns även risken för någon att bryta sig in och stjäla eventuella 

fysiska kopior av respondenternas svar.50 

 

 

 

  

  

                                                 

50 Ibid Sid 170 - 171 
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4 Resultat 

Resultatdelen kommer att delas upp i tre delar där de två första kommer redogöra för 

yrkesprogrammen och de studieförberedande programmens resultat. Den sista delen består 

av en summering av det samlade resultatet. Syftet med denna disposition är att underlätta 

orientering i resultatavsnittet. Annan möjlig disposition hade varit att redogöra fråga för 

fråga sett till alla klasser samtidigt. Min åsikt är dock att det riskerar skapa en mer 

förvirrande text där det blir svårare att i texten hitta och urskilja enskilda resultat.  För varje 

klass så kommer kryssfrågorna presenteras först tillsammans med en tabell för poängen 

kopplade till de olika betygsstegen för flickor och pojkar på de olika frågorna samt 

betygsgenomsnittet för de båda könen. F är som tidigare nämnt värt 0,  E är 10, C är 15 och 

A är 20 poäng. Därefter kommer redovisas resultatet från de öppna frågorna i enkäten. 

Yrkesprogrammen kommer att presenteras som YA och YB, yrkesprogram A och B. De 

studieförberedande programmen kommer presenteras som SA, SB och SC. 

Studieförberedande program A, B och C. 

 

4.1 Yrkesprogram 

I klass YA så var det tolv elever som deltog vid enkätinsamlingen varav en elev valde att 

tacka nej skriftligt. Det finns även några partiella bortfall som var begränsade till en enkät. 

Eleverna är 18 till 19 år har en fördelning där det är tre flickor och åtta pojkar. Om vi ser 

till hur klassen svarar i sin helhet så är medelmåttiga kunskaper det mest valda 

svarsalternativet. Minst 36,4 % av eleverna anger medelmåttig på sina kunskaper inom de 

olika frågorna. Dock är det 70 % som varar medelmåttig på frågorna om ”Hur bedömer du 

dina kunskaper om förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och 

skulder?” ”Samt om Hur bedömer du din förmåga att uttrycka dina kunskaper i 

samhällskunskap i olika presentationsformer?” När det kommer till frågan om Hur bedömer 

du din förmåga att ge argument för dina ståndpunkter och värderar med omdömen andras 

ståndpunkter? är det hela 90,9 % som anger medelmåttig som svarsalternativ. Väldigt få 
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anger att de har obefintliga kunskaper, mindre än en per fråga. De som svarar att de kan lite 

eller har små kunskaper är generellt i minoritet bland svarsalternativen med undantag för 

frågan: ”Hur bedömer du dina kunskaper kring sambanden mellan den privata ekonomin 

och samhällsekonomin?” samt: ”Hur bedömer du dina kunskaper i att redovisa dina källor 

samt göra reflektioner om deras relevans och trovärdighet i förhållande till 

samhällsfrågor?” där det ligger på 40 % vardera. De områden där eleverna känner att de 

har störst kunskaper är på frågorna gällande Hur bedömer du din förmåga att analysera 

samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser, Hur bedömer du dina kunskaper 

om förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt frågan 

om de mänskliga rättigheterna. 

 

Tabell 1 Egen bedömning samt betyg för klass YA  

Fråga  Flickor Pojkar 

Hur bedömer du dina kunskaper om samhällens organisation 

och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna? 

Exempelvis hur olika politiska ideologier formar samhällen 

samt påverkansmöjligheter för medborgare. 

15 12.85 

Hur bedömer du dina kunskaper om de mänskliga rättigheterna? 16.66 15.62 

Hur bedömer du din förmåga att dra samband och slutsatser 

om likheter och skillnader mellan olika samhällens 

organisation? Exempelvis skillnaden mellan att leva i en 

diktatur eller demokrati. 

16.66 11.87 

Hur bedömer du dina kunskaper att dra slutsatser om hur 

nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av 

individer, grupper och samhällsstrukturer? Ex hur samhället 

påverkar/påverkas av president/kung, kvinnor/rika, 

diktatur/demokrati. 

15 12.85 
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Hur bedömer du din förmåga att analysera samhällsfrågor och 

identifiera orsaker och konsekvenser? Ex Vad har fattigdom för 

orsaker och konsekvenser? 

20 13.75 

Hur bedömer du din förmåga att ge argument för dina 

ståndpunkter och värderar med omdömen andras 

ståndpunkter? 

15 15.62 

Hur bedömer du din kunskap om individens rättigheter och 

skyldigheter i rollen som konsument? 

15 12.5 

Hur bedömer du dina kunskaper om förhållandet mellan 

hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder? 

18.33 15.71 

Hur bedömer du dina kunskaper kring sambanden mellan den 

privata ekonomin och samhällsekonomin? Exempelvis 

relationen mellan din ekonomi och en stats ekonomi. 

11.66 12.14 

Hur bedömer du dina kunskapare i att söka, granska och tolka 

information från olika källor gällande samhällsfrågor? 

15 12.14 

Hur bedömer du dina kunskaper i att redovisa dina källor samt 

göra reflektioner om deras relevans och trovärdighet i 

förhållande till samhällsfrågor? 

13.33 11.42 

Hur bedömer du din förmåga att uttrycka dina kunskaper i 

samhällskunskap i olika presentationsformer? Ex skriftlig 

uppsats, muntlig redovisning, debatt i grupp 

15 14.28 

Totalt betygsgenomsnitt: egen bedömning 15.55 13.39 

Totalt betygsgenomsnitt: satt betyg 12.5 10.33 

Källa: Enkätsvar klass YA 

 

När elevernas svar sedan omvandlas till siffror motsvarande de olika betygen så 

framkommer att flickorna skattar sina kunskaper högre inom alla frågorna förutom två och 

får därför ett självskattat högre betygsgenomsnitt än pojkarna. Flickorna landar på 15.55 
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poäng motsvarande ungefär ett C medan pojkarna genomsnittsvis skattar sina kunskaper till 

13.39 poäng alltså mellan ett C och ett D i betyg. Det faktiska betygsläget i klassen ligger 

för flickorna på 12.5 poäng alltså motsvarande ett D och för pojkarna på 10.33 poäng och 

därför motsvarande ett E. Det synes som att i klass YA så bedömer flickorna sina kunskaper 

högre och får också ett högre faktiskt betyg. Spannet mellan de båda gruppernas bedömning 

av sina kunskaper och faktiska betyg visar att flickorna såväl som pojkar presterar ca 3 

poäng under sin egen bedömda betygsnivå. 

 

Frågorna med öppna svarsalternativ visar att de flesta elever svarar positivt på frågorna. På 

frågan om eleverna upplever att de får stöttning och uppmuntran av lärarna svarar en 

majoritet av såväl pojkar som flickor att de upplever att de får det. En av eleverna anger att 

det är både och samt en som svarar blankt nej. Bland de som svarar ja så anger de flesta ord 

som stöttar, pushar och hjälper. På frågan om rättvisa betyg så anger en majoritet av 

pojkarna att de upplever betygen som rättvisa, endast en pojke svarar nej. Bland flickorna 

svarar en majoritet att de inte upplever att betygen är rättvisa och endast en svarar ja. Bland 

de som svarar nej så är det bara en elev som anger varför och svarar att de anser att de lägger 

mycket jobb men får ändå låga betyg. Bland de som svarar ja så anger en av pojkarna att 

betygen är rättvisa då han anser att det är rätt med en f-varning om man inte lämnat in något. 

 

På frågan om de anser att de får tillräckligt med hjälp från lärarna så svarar alla flickor ja 

och en överväldigande majoritet av pojkarna. Bara en svarar nej men anger ingen ytterligare 

info om varför. Återkommande övrig information är att några respondenter anger att de får 

hjälp om de frågar. När eleverna skall svara på om de upplever att undervisningen är 

utformad på ett sätt som passar dem så svarar svarar hälften ja och hälften nej bland 

flickorna. Vi har även ett partiellt bortfall bland flickorna på den här frågan. Bland killarna 

så svarar en majoritet ja men det finns också några få nej. En av eleverna anger att en 

undervisning som ska passa alla inte gärna kan var utformad efter en enskild person och att 

svaret på frågan därmed automatiskt blir nej. 
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När det kommer till klassrumsklimat och studiero så anger majoriteten av flickorna att de 

får studiero och enstaka svarar ibland. Bland pojkarna så svarar en majoritet att de har 

studiero men två elever nämner att det kan vara stökigt ibland. Vidare hur eleverna upplever 

skolans miljö, exempelvis gällande studie och umgängesplatser samt om de känner sig 

trygga på skolan så svarar alla flickor och en majoritet av pojkarna att de tycker skolans 

miljö är bra och att de känner sig trygga. En manlig elev svarar nej på frågan. 

 

Många elever upplevde att de får stöttning av sina lärare när en liknande fråga ställdes om 

de upplever att de får stöttning från sina klasskamrater så svarar alla flickor ja samt en 

majoritet av pojkarna. Dock svarar ungefär 37 % av pojkarna att de inte upplever att de får 

stöttning av sina klasskamrater. På frågan om eleverna upplever klassen som grupperad och 

om alla kan umgås med alla så det stor spridning bland svaren. Bland flickorna är det en 

jämn fördelning mellan de som anser att det inte är grupperat, de som anser att det är 

grupperat och de som anser att det är grupperat men att alla ändå kan umgås. Bland pojkarna 

ser det liknande ut. Majoriteten svarar ja på frågan men anger inte om de anser att den är 

grupperad eller om de anser att alla kan umgås med alla. En person svarar blankt nej. Två 

svarar ja alt nej men att alla kan umgås med alla ändå. En elev svarar både ock. 

 

När det kommer till vad elevernas föräldrar eller annan vuxen i hemmet har för 

utbildningsbakgrund så kunde eleverna välja flera svarsalternativ. Det mest valda 

alternativet bland såväl pojkar som flickor var gymnasieutbildning – yrkesprogram med 40 

respektive 66 % av svaren. Ca 20 % av pojkarna svarade grundskola eller vet ej. Övriga 

svarade alternativ var högskola samt gymansieutbildning – studieförberedande program på 

10 % vardera. För flickorna var det enda andra valda alternativet gymnasieutbildning – 

studieförberedande program med 33 % svarsfrekvens. När eleverna fick ange vad de hade 

för mål efter gymnasiet så angav de flesta, pojkar såväl som flickor att de planerade att de 
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tänkte jobba alternativt tjäna pengar. Några elever nämnde specifika yrken. Knappt hälften 

av pojkarna angav dock att de inte hade en aning om vad de vill göra efter gymnasiet. 

 

I yrkesklass B (YB) så är det ingen elev som tackar nej till deltagande, vare sig muntligt i 

klassrummet eller i enkäten. Klassen består av åtta flickor och tre pojkar. Alla eleverna 

förutom en svarar att de läser på ett yrkesprogram. Majoriteten av eleverna är 17 och 18 år 

med någon procent som är 19 år. 

 

Även här svarar de flesta att de har medelmåttiga kunskaper på de flesta frågorna. 

Obefintliga kunskaper är det minst valda alternativet sett över hela enkäten. På flertalet 

frågor så svarar en knapp tredjedel av klassen att de har stora kunskaper varav den största 

andelen återfinns på frågan om Hur bedömer du din förmåga att analysera samhällsfrågor 

och identifiera orsaker och konsekvenser? Ex Vad har fattigdom för orsaker och 

konsekvenser? Här är det 30 % som svarar att de har stora kunskaper i ämnet och ingen som 

anger att de har obefintliga kunskaper.  

 

Det finns några frågor där majoriteten svarar att de har små kunskaper inom ämnet. Dessa 

är Hur bedömer du din förmåga att ge argument för dina ståndpunkter och värderar med 

omdömen andras ståndpunkter? samt Hur bedömer du dina kunskaper i att redovisa dina 

källor samt göra reflektioner om deras relevans och trovärdighet i förhållande till 

samhällsfrågor? båda på 36,4 %. 

 

 

Tabell 2 Egen bedömning samt betyg för klass YB 

Fråga  Flickor Pojkar 

Hur bedömer du dina kunskaper om samhällens organisation 

och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna? 

9.37 15 
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Exempelvis hur olika politiska ideologier formar samhällen 

samt påverkansmöjligheter för medborgare. 

Hur bedömer du dina kunskaper om de mänskliga 

rättigheterna? 

15 15 

Hur bedömer du din förmåga att dra samband och slutsatser 

om likheter och skillnader mellan olika samhällens 

organisation? Exempelvis skillnaden mellan att leva i en 

diktatur eller demokrati. 

15.62 16.66 

Hur bedömer du dina kunskaper att dra slutsatser om hur 

nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av 

individer, grupper och samhällsstrukturer? Ex hur samhället 

påverkar/påverkas av president/kung, kvinnor/rika, 

diktatur/demokrati. 

13.75 18.33 

Hur bedömer du din förmåga att analysera samhällsfrågor och 

identifiera orsaker och konsekvenser? Ex Vad har fattigdom för 

orsaker och konsekvenser? 

15 15 (1b) 

Hur bedömer du din förmåga att ge argument för dina 

ståndpunkter och värderar med omdömen andras 

ståndpunkter? 

12.5 15 

Hur bedömer du din kunskap om individens rättigheter och 

skyldigheter i rollen som konsument? 

14.37 16.66 

Hur bedömer du dina kunskaper om förhållandet mellan 

hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder? 

12.5 16.66 

Hur bedömer du dina kunskaper kring sambanden mellan den 

privata ekonomin och samhällsekonomin? Exempelvis 

relationen mellan din ekonomi och en stats ekonomi. 

10 18.33 

Hur bedömer du dina kunskapare i att söka, granska och tolka 

information från olika källor gällande samhällsfrågor? 

10 16.66 
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Hur bedömer du dina kunskaper i att redovisa dina källor samt 

göra reflektioner om deras relevans och trovärdighet i 

förhållande till samhällsfrågor? 

9.37 16.66 

Hur bedömer du din förmåga att uttrycka dina kunskaper i 

samhällskunskap i olika presentationsformer? Ex skriftlig 

uppsats, muntlig redovisning, debatt i grupp 

13.75 18.33 

Totalt betygsgenomsnitt: egen bedömning 12.60 16.52 

Totalt betygsgenomsnitt: satt betyg 11.5 10.83 

Källa: Enkätsvar klass YB 

 

 

Sett till den egna bedömningen av sina kunskaper så bedömer pojkarna sina kunskaper 

likvärdigt eller högre på alla frågor med den största skillnaden på frågan Hur bedömer du 

dina kunskaper kring sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin? 

Exempelvis relationen mellan din ekonomi och en stats ekonomi. Den genomsnittliga 

bedömningen för flickorna ligger på en E – nivå på 10 poäng medan pojkarna bedömer sina 

kunskaper ligga på en B – nivå genom en poäng på 18.33. Den minsta skillnaden mellan 

könen hittar vi på frågan om de mänskliga rättigheterna där båda grupperna svarar att de 

ligger på en C – nivå. Den samlade betygssnittet från självbedömningen hamnar för 

flickorna på 12.60 poäng vilket motsvarar en D - nivå. För pojkarna ligger den egna 

skattningen på en stark C – nivå med sina 16.52 i snitt. 

 

Om vi jämför detta med den faktiska betygsnivån i klassen så ligger båda grupperna under 

sina egen bedömning av sina kunskaper. För flickorna ligger medelpoängen på 11.5 poäng 

och för pojkarna på 10.83 poäng. Det vill säga att även om flickorna bedömde sina egna 

kunskaper som mindre än pojkarnas så får de ett högre betygssnitt i klassen. Märk här också 

skillnaden i spannet mellan egen bedömning och faktiskt betyg mellan de båda grupperna. 
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För flickorna skiljer det 1.1 poäng medan det för pojkarna skiljer 5,7 poäng, eller med andra 

ord, ett helt betygssteg. 

 

För klass YB så upplever den stora majoriteten av eleverna att de för stöd och uppmuntran 

av sina lärare. För flickorna är det bara en elev som svarar ja – ibland. För pojkarna är 

mönstret det samma med att alla svarar ja men en manlig elev anger att det är få lärare som 

gör det. Gällande huruvida eleverna upplever betygen rättvisa så anser hälften av flickorna 

att betygen är rättvisa. Ca 25 % anger att de inte är det. Resterande andel svarar att de är 

både ock alternativt att de inte har fått tillräcklig information om betygen för att bedöma om 

de är rättvisa eller ej. Bland de som svarar ja så anger de att de får de betyg de förtjänar 

utefter prestation. De som svarar nej menar att de anser att lärarna har för höga 

förväntningar. Detta återkommer bland pojkarna där alla anser att betygen inte är rättvisa. 

Även här nämns höga krav som orsak.  

 

När eleverna ska ange om de anser att de får tillräcklig hjälp från lärare så svarar en majoritet 

av flickorna ja, några få anger ibland samt en person som anger att nej, hjälpen är inte 

tillräcklig. Bland pojkarna så svarar två tredjedelar ja men en tredjedel svarar nej. Bland de 

som svarar ja bland flickorna så anges bland annat att de får hjälp om de ber om det. Ingen 

av pojkarna har angett på vilket sätt de får hjälp däremot har en elev angett att det blir 

komplicerat som svar på varför han anser att han inte får hjälp av lärarna. Huruvida eleverna 

anser att utbildningen är utformad på ett sätt som passar dem så anser ca 80 % av flickorna 

att den passar dem. Av de resterande som svarar nej så anger en elev att det finns en 

sjukdomsbild som inte tas hänsyn till. Bland pojkarna svarar 66 % ja men en 33 % nej. 

Ingen anger någon ytterligare information.  

 

Hälften av klassens flickor anser att klassrumsklimatet inte är bra och att det inte finns 

studiero. De anger att de har en stökig klass med mycket prat. Ca 37 % av flickorna anger 

ibland medan en elev uppger att det går bra att arbeta men att studieron är sådär i 
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klassrummet. Bland pojkarna så svarar 66 % att det är bra klassrumsklimat och studiero 

medan resterande svarar nej, det är dåligt klimat. När vi vidgar perspektivet och frågar om 

skolans miljö samt om elevernas känner sig trygga så svarar alla flickor att de känner sig 

trygga men att de saknar studieplatser utanför den designerade studiegården samt platser att 

umgås på. Majoriteten av pojkarna svarar ja alternativt bra. En elev anger att de anser att 

det inte finns så mycket att göra på skolan. 

 

Elevernas svar gällande huruvida de upplever att de får stöttning av sina klasskamrater visar 

att 80 % av flickorna och 66 % av pojkarna anser att de får stöttning. Av flickorna är det ca 

20 % som svarar nej. En av eleverna som angett nej menar skriver dock att hon ibland kan 

få hjälp av vissa i klassen. Bland de som svarar ja bland flickorna så anger många att de 

finns för varandra och att de får hjälp när de behöver det. Detta återkommer bland pojkarna 

där en elev anger att de för stöttning för det mesta. Om klassen är grupperad så svarar 

majoriteten av flickorna att klassen är grupperad men att alla ändå kan umgås med alla. 

Endast en elev anser att klassen inte är grupperad. Bland pojkarna så svarar 66 % bara ja på 

frågan och resterande grupp svarar nej, det är olika grupper. 

 

Elevernas svar om föräldrar eller annan vuxen i hemmets yrkesbakgrund visar att bland 

flickorna så svarar de flesta att föräldrarna har en gymnasieutbildning mot yrkesprogram på 

fem svar. Tätt efter kommer andelen som svarar högskola/universitet på fyra svar. Vet ej får 

två svar och grundskola samt gymnasie-studieförberedande får ett svar vardera. Bland 

pojkarna så är det jämnt fördelat på gymnasieutbildning-yrkesprogram, 

högskola/universitet samt vet ej med ett svar på vardera. När de ställs frågan vad de själva 

har för mål efter gymnasiet så svarar ungefär hälften att de vill studera vidare för att nå en 

högre befattning inom sitt yrke. Resterande anger att de vill arbeta antingen allmänt eller 

inom en specifik yrkessektor. Bland pojkarna så nämns att jobba, antingen allmänt eller 

inom ett specifikt yrke. Att ta själva student och få diplom för detta nämns också. 
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4.2 Studieförberedande program 

I klass SA så leder bortfallet till att någon könsjämförelse inom klassen inte är möjlig. 

Dessutom så är den kvarvarande delen av klassen så liten sett till de övriga klasserna att 

dess påverkan torde vara minimalt. Klass SA kommer därför att falla bort helt från detta 

arbete. 

 

I klass SB så fanns inget bortfall. Vare sig muntligt i klassrummet eller skriftligt i enkäten. 

Fördelningen i klassens vid enkättillfället bestod av nio flickor och sex pojkar. Eleverna 

befinner sig i åldersspannet 18 till 19 år. 

 

De mest valda alternativen är medelmåttiga och stora kunskaper. Endast på en fråga är det 

en respondent som svarat att de har obefintliga kunskaper. Den fråga där flest elever uppgav 

att de hade relativt sett mindre kunskaper inom var ”Hur bedömer du dina kunskaper kring 

sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin? Exempelvis relationen 

mellan din privata ekonomi och en statsekonomi.” 66.7 % svarar att de har medelmåttiga 

kunskaper och 26.7 svarar att de har små kunskaper och 6.7 svarar att deras kunskaper inom 

ämnet är obefintliga. Det område där eleverna känner att de har störst kunskaper är ”Hur 

bedömer du din förmåga att uttrycka dina kunskaper i samhällskunskap i olika 

presentationsformer?” Där svarar det lika många som svarar att de har medelmåttiga såväl 

som stora kunskaper, närmare bestämt 46.7 % per alternativ. 6.7% svarar att de har små 

kunskaper. 
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Tabell 3 Egen bedömning samt betyg för klass SB 

Fråga  Flickor Pojkar 

Hur bedömer du dina kunskaper om samhällens organisation 

och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna? 

Exempelvis hur olika politiska ideologier formar samhällen 

samt påverkansmöjligheter för medborgare. 

14.44 15.83 

Hur bedömer du dina kunskaper om de mänskliga 

rättigheterna? 

15.55 14.16 

Hur bedömer du din förmåga att dra samband och slutsatser 

om likheter och skillnader mellan olika samhällens 

organisation? Exempelvis skillnaden mellan att leva i en 

diktatur eller demokrati. 

15.55 15.83 

Hur bedömer du dina kunskaper kring att redogöra för de 

historiska förutsättningarnas betydelse (för samhället)? 

Exempelvis hur världens historia format skapandet av EU. 

14.37 15 

Hur bedömer du dina kunskaper att dra slutsatser om hur 

nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av 

individer, grupper och samhällsstrukturer? Ex hur samhället 

påverkar/påverkas av president/kung, kvinnor/rika, 

diktatur/demokrati. 

15 14.16 

Hur bedömer du din förmåga att analysera samhällsfrågor och 

identifiera orsaker och konsekvenser? Ex Vad har fattigdom för 

orsaker och konsekvenser? 

16.11 115 

Hur bedömer du din förmåga att använda dig av 

samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder? 

Ex samla in information via intervjuer, analysera text, att 

använda dig av teorier så som genus eller klassteori, etc. 

16.66 14.16 
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Hur bedömer du din förmåga att ge argument för dina 

ståndpunkter och värderar med omdömen andras 

ståndpunkter? 

15 17.5 

Hur bedömer du din kunskap om individens rättigheter och 

skyldigheter i rollen som konsument? 

13.88 15 

Hur bedömer du dina kunskaper om förhållandet mellan 

hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder? 

17.22 16.66 

Hur bedömer du dina kunskaper kring sambanden mellan den 

privata ekonomin och samhällsekonomin? Exempelvis 

relationen mellan din ekonomi och en statsekonomi. 

11.11 15 

Hur bedömer du dina kunskapare i att söka, granska och tolka 

information från olika källor gällande samhällsfrågor? 

16.11 17.5 

Hur bedömer du dina kunskaper i att redovisa dina källor samt 

göra reflektioner om deras relevans och trovärdighet i 

förhållande till samhällsfrågor? 

16.66 16.66 

Hur bedömer du din förmåga att uttrycka dina kunskaper i 

samhällskunskap i olika presentationsformer? Ex skriftlig 

uppsats, muntlig redovisning, debatt i grupp 

17.22 16.66 

Totalt betygsgenomsnitt: egen bedömning 15.34 15.68 

Totalt betygsgenomsnitt: satt betyg 14.64 14.64 

Källa: Enkätsvar klass SB 

 

Går vi vidare till könsjämförelsen i klassen så framgår det inte tydligt att något kön 

kontinuerligt bedömer sina kunskaper som högre än det motsatta könet. I åtta av fjorton fall 

så bedömer pojkarna sina kunskaper som högre än flickornas men vid ett av dessa åtta fall 

så är poängskillnaden endast 0.28 poäng. Det viss säga att det går inte att se något mönster 

där vare sig pojkar och flickor kontinuerligt bedömer sina kunskaper inom samhällsämnet 

som högre än sin motpart i klassen. Detta blir tydligt i det sammanställda resultatet där det 
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visar sig att det eget bedömda betygsgenomsnittet för flickor ligger på 15.34 poäng och för 

pojkar på 15.68. Ingen markant skillnad med andra ord och enligt klassens egen bedömning 

så förefaller deras kunskaper ligga på nivå motsvarande ett C i betyg.  När elevernas faktiska 

betyg sedan sammanställts så ser vi att detta mönster återspeglas i de satta betygen. Pojkarna 

och flickorna hamnar på samma poäng, 14.64. Alltså närmast ett C i betyg. 

 

När eleverna får svara på öppna frågor så anger alla flickor och pojkar att de upplever att de 

för stöd och stöttning av lärarna. Både feedback men även allmän peppning nämns såväl 

som att lärarna är hjälpsamma. På frågan om de anser att betygen är rättvisa så svarar 

majoriteten av flickorna att de anser betygen rättvisa och motsvarar elevens prestation. En 

elev svarar nej och en elev svarar till viss del beroende på läraren. Bland pojkarna så svarar 

en majoritet ja och anser att betygen motsvarar deras prestation och att lärarna har koll. De 

som inte svarar jakande anger att det beror på läraren alternativt ämnet. 

 

Majoriteten av såväl pojkar som flickor anser att de får hjälp av lärarna när de behöver det. 

Endast en elev anger att det beror på, att vissa lärare snarare peppar än faktiskt förklarar och 

hjälper. När eleverna tillfrågas om de anser att undervisningen är utformad på ett sätt som 

passar dem så anger majoriteten av flickorna ja och hänvisar till att undervisningen är 

varierande. De elever som svarar både ock eller nej anger att undervisningen är enformig 

eller att det är olika från gång till gång. Bland pojkarna så svarar 33 % rakt ja medan en 33 

% svarar ja, delvis och att det beror lite på vilket ämne och kurs det gäller. De sista 33 % 

svarar nej och svarar att de skulle vilja se andra typer av genomgångar och arbetssätt. 

 

Majoriteten av flickorna tycker att det är bra klassrumsklimat och att de får studiero samt 

anger att de är en tyst klass som anledning för detta. Ungefär en 33 % av flickorna anser att 

det inte är bra klassrumsklimat och anger dels hög ljudvolym men även klassrummens skick 

som orsak. Bland pojkarna svarar majoriteten ja. Skäl som anges för detta är att klassen är 

tyst, alternativt att man kan gå ut för att arbeta. Även pojkarna nämner dålig klassrumsmiljö 
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som ett problem. Närmare bestämt 33 % klagar på dålig luft. Skolans miljö bedöms som 

positiv av såväl pojkar som flickor i klassen. Majoriteten bland båda könen känner sig 

trygga och tycker att det finns studie och yrkesplatser ute i korridorerna. Några av de 

kvinnliga eleverna skulle dock gärna se fler studie och umgängesytor samt att vissa 

korridorer är kalla, slitna och öppna vilket upplevs som negativt. En kvinnlig elev nämner 

även att det finns problem med skvaller på skolan. Bland pojkarna är den enda negativa 

kritiken en återspegling till tidigare fråga och anger att vissa av skolans lokaler har dålig 

miljö. 

 

Majoriteten av klassen, flickor såväl som pojkar känner att de får stöttning av sina 

klasskamrater. Bara en elev per kön svarar blank nej. En flicka som anger att elever har 

svårt att glädjas åt varandras framgång. En pojke svarar att de sällan hjälper varandra så 

som han hade önskat. Att klassen är grupperad är något som upplevs av majoriteten av 

flickorna såväl som pojkarna men också att detta inte är något hinder för att alla ska kunna 

umgås. 

 

Elevernas svar om vad föräldrar eller annan vuxen i hemmet har för yrkesbakgrund visar att 

den mest förekommande är en gymnasial yrkesutbildning bland flickorna tätt följd av 

gymnasial studieförberedande utbildning, grundskola, samt vet ej som fick lika många svar 

vardera. Övriga svar fördelades på högskola/universitet samt eftergymnasial 

yrkesutbildning. Bland pojkarna så svarade en klar majoritet högskola/universitet och resten 

fördelades jämt på gymnasial yrkesutbildning/studieförberedande utbildning med lika 

många svar per alternativ. Vad gäller elevernas planer efter gymnasiet så svarar en ca 33 % 

av flickorna att de planerar att studera vidare medan en annan andel på 33 % anger att de 

tänker jobba innan de studerar vidare. Resterande svarar att de inte vet vad de vill göra efter 

gymnasiet. Pojkarna fördelar sina svar som så att en 33 % vill studera vidare medan en 

annan grupp på 33 % anger att de vill jobba efter gymnasiet. Resterande svar fördelas på att 

arbeta för att sedan studera vidare samt att studera utomlands med lika många svar på båda, 
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I klass SC ser fördelningen ut som sådan att vid enkättillfället så bestod klassen av nio 

flickor och två pojkar. Eleverna befinner sig i åldersspannet 18 – 19 år och alla elever 

godkände att deras svar får användas i undersökningen, således inga bortfall. 

 

Ingen elev svarar att de har obefintliga kunskaper på någon av frågorna.  Den fråga som 

flest elever tyckte de hade små kunskaper om var ”Hur bedömer du dina kunskaper kring 

att redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse (för samhället)? Exempelvis hur 

världens historia format skapandet av EU”. 50 % av klassen svarade att de hade små 

kunskaper inom detta område, 30 % medelmåttiga och 20 % stora kunskaper. En annan 

fråga där elever upplevde ämnet som svårt var frågan om ”Hur bedömer du dina kunskaper 

att dra slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, 

grupper och samhällsstrukturer? Ex hur samhället påverkar/påverkas av president/kung, 

kvinnor/rika, diktatur/demokrati.” 36.4 % svarar att de har små kunskaper. 9.1 svarar att de 

har stora kunskaper och resterande anger att de har medelmåttiga kunskaper 

 

De frågor där eleverna bedömer att de har störst kunskaper är de om ”Hur bedömer du din 

förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser? Ex Vad 

har fattigdom för orsaker och konsekvenser?” Hur bedömer du din förmåga att ge argument 

för dina ståndpunkter och värderar med omdömen andras ståndpunkter? Hur bedömer du 

dina kunskaper om förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och 

skulder? På dessa tre frågor svarar 45.5 % av alla elever att de har stora kunskaper. De 

resterande 54.5 % svarar att de har medelmåttiga kunskaper 

 

Tabell 4 Egen bedömning samt betyg för klass SC 

Fråga  Flickor Pojkar 

Hur bedömer du dina kunskaper om samhällens organisation 

och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna? 

14.44 17.5 
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Exempelvis hur olika politiska ideologier formar samhällen 

samt påverkansmöjligheter för medborgare. 

Hur bedömer du dina kunskaper om de mänskliga 

rättigheterna? 

16.66 17.5 

Hur bedömer du din förmåga att dra samband och slutsatser 

om likheter och skillnader mellan olika samhällens 

organisation? Exempelvis skillnaden mellan att leva i en 

diktatur eller demokrati. 

16.66 17.5 

Hur bedömer du dina kunskaper kring att redogöra för de 

historiska förutsättningarnas betydelse (för samhället)? 

Exempelvis hur världens historia format skapandet av EU. 

13.12 15 

Hur bedömer du dina kunskaper att dra slutsatser om hur 

nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av 

individer, grupper och samhällsstrukturer? Ex hur samhället 

påverkar/påverkas av president/kung, kvinnor/rika, 

diktatur/demokrati. 

13.88 12.5 

Hur bedömer du din förmåga att analysera samhällsfrågor och 

identifiera orsaker och konsekvenser? Ex Vad har fattigdom för 

orsaker och konsekvenser? 

17.77 15 

Hur bedömer du din förmåga att använda dig av 

samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder? 

Ex samla in information via intervjuer, analysera text, att 

använda dig av teorier så som genus eller klassteori, etc. 

15 12.5 

Hur bedömer du din förmåga att ge argument för dina 

ståndpunkter och värderar med omdömen andras 

ståndpunkter? 

17.77 15 

Hur bedömer du din kunskap om individens rättigheter och 

skyldigheter i rollen som konsument? 

14.44 15 
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Hur bedömer du dina kunskaper om förhållandet mellan 

hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder? 

17.77 15 

Hur bedömer du dina kunskaper kring sambanden mellan den 

privata ekonomin och samhällsekonomin? Exempelvis 

relationen mellan din ekonomi och en stats ekonomi. 

15 15 

Hur bedömer du dina kunskapare i att söka, granska och tolka 

information från olika källor gällande samhällsfrågor? 

15.55 12.5 

Hur bedömer du dina kunskaper i att redovisa dina källor samt 

göra reflektioner om deras relevans och trovärdighet i 

förhållande till samhällsfrågor? 

15.62 

(1B) 

15 

Hur bedömer du din förmåga att uttrycka dina kunskaper i 

samhällskunskap i olika presentationsformer? Ex skriftlig 

uppsats, muntlig redovisning, debatt i grupp 

17.22 15 

Totalt betygsgenomsnitt: egen bedömning 15.77 15 

Totalt betygsgenomsnitt: satt betyg 14.61 12.5 

Källa: Enkätsvar klass SC 

 

Elevernas egen bedömning av sina kunskaper inom samhällskunskap 1b visar att flickorna 

hamnar på 15.77 poäng och pojkarna på 15. Alltså på en nivå motsvarande ett C i betyg. 

Flickor tenderar att bedöma sina kunskaper något högre än pojkarna i åtta av fjorton fall.  

 

I de öppna svaren så visar det sig att en majoritet av flickorna anser att de får stöttning och 

uppmuntran av sina lärare. Bland de flickor som inte upplever att de får stöd så nämner de 

att de känner mer krav än stöttning och att lärarna ”bara vill ha det gjort”. Bland pojkarna 

så svarar alla ja men en elev nämner att det beror på vilken lärare det gäller. När det kommer 

till huruvida eleverna upplever betygen som rättvisa så svarar lika många nej som ja bland 

flickorna. De som svarar nej anger skäl som favorisering och att lärare bedömer individ 

istället för prestation. Elever som svarar ja anger att de tycker att lärare bedömer utifrån 
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faktisk prestation. För pojkarna i klassen så svarar hälften att det oftast är rättvist men en 

elev nämner att täta lärarbyten i kurser gör honom osäker om de verkligen kan bedöma hans 

kunskaper på ett säkert sätt.  

 

Huruvida man får tillräckligt med hjälp från läraren råder det delade mening om bland 

flickorna i klassen. 33 % av flickorna svarar ja, 22 % svarar nej och 44 % anger att det är 

helt avhängigt vilken lärare det gäller. Bland de som svarar nej anges att läraren har för 

många elever för att hinna hjälpa alla. Bland pojkarna så svarar majoriteten att ja de får hjälp 

om de ber om det. En majoritet av flickorna i klassen anger att de tycker att undervisningen 

är utformad på ett sätt som passar den och 33 % av dessa anger att de fått vara delaktiga i 

utformandet av undervisningen. Av flickorna så svarar 22 % nej och anger att andelen långa 

genomgångar ses som negativt. Bland pojkarna så fördelas svaren jämnt mellan vet ej och 

nej, vissa delar av utbildningen passar inte alla, exempelvis att prata mycket. 

 

Knappt hälften av flickorna i klassen svarar att de inte tycker att de har bra klassrumsklimat 

och studiero och anger att de tycker att det är en hög ljudvolym i klassrummet. Drygt hälften 

svarar att de har studiero och att de har en lugn, fokuserad och respektfull klass. Pojkarna 

svarar alla ja på klassrumsklimat och studiero. När det kommer till hela skolans miljö så 

svarar alla elever, pojkar som flickor att de trivs och är nöjda samt att det finns platser att 

studera på i skolan. De enda negativa kommentarerna gäller matsalen samt att skolan i sig 

är kall. 

 

Majoriteten av flickorna och alla pojkarna svarar att de upplever att de får stöttning av sina 

klasskamrater. Det är framför allt i relation till studier som stöttningen nämns för båda 

könen. Endast en elev svarar att hon klarar sig mest själv. På frågan om klassen är grupperad 

så svarar 22 % av flickorna att klassen är grupperad. Resterande flickor anger att det finns 

grupper men att alla kan samarbeta och umgås på skolan. Bland pojkarna så upplever hälften 

att klassen inte är särskilt grupperad medans hälften bara svarat ja på frågan.  
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Den vanligaste studiebakgrunden bland flickorna är gymnasieutbildning – yrkesprogram 

följt utav högskola/universitet och på tredjeplats, gymnasieutbildning – studieförberedande 

program. Strösvar på grundskola och eftergymnasial yrkesutbildning. Bland pojkarna så 

svarade hälften grundskola och hälften högskola/universitet. Målen efter gymnasiet präglas 

för flickorna av att framför allt av att arbeta och sen plugga på 44 %, 22 % svarar att de 

tänkte studera vidare samt 11 % som svarar att de tänkt arbeta. Bland pojkarna så ligger en 

jämn fördelning över antingen att ta det lugnt eller att göra lumpen. 

 

4.3 Summering 

Tabell 5 Summering av resultat 

Klass YA YB SB SC 

Kön Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Egen 

bedömning 

15.55 13.39 12.60 16.52 15.34 15.68 15.77 15 

Satt betyg 12.5 10.33 11.5 10.83 14.64 14.64 14.61 12.5 

Skillnad i 

poäng 

-3.05 -3.06 -1.1 -5.69 -0.7 -1.04 -1.16 -2.5 

Källa: Enkätsvar klass YA, YB, SB och SC 

Som vi kan se från den summerande tabellen tabell 5, så ligger flickornas sammanfattade 

egna bedömning i alla klasser närmare den sammanfattade betygspoängen i klassen. Notera 

dock att i klass YA så är skillnaden mellan pojkar och flickor bara 0.01 poängs skillnad. 

Den största skillnaden ser vi i klass YB med 4.59 poängs skillnad. Det framgår inte att 

flickor eller pojkar kontinuerligt skattar sig bedömer sina kunskaper högre eller lägre än det 

andra könet. Det enda som är kontinuerligt är att flickor får lika bra eller högre 

betygsgenomsnitt än pojkarna i alla klasser. 

 

Eleverna uppger generellt att de får stöd, hjälp och uppmuntran av såväl lärare som 

klasskamrater, att de trivs i skolan och klassen samt att de upplever betygen som rättvisa. 
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De gånger som elever uppger något annat än detta så hänvisar de i regel till att det är 

avhängigt vilken lärare som eleven har för stunden, speciellt när det kommer till stöd och 

hjälp men till viss del även när det kommer till huruvida betygen anses som rättvisa. Den 

generella bilden av elevernas syn på klassen och skolans miljö visar att även i de fall elever 

upplever att det finns problem med ljudnivå och brist på studieytor så är det inte till en sådan 

grad att eleverna upplever det ha en stark negativ påverkan på deras studier. 
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5 Analys 

Som redan nämnt så finns det inga tecken i resultatet på att ett visst kön tenderar att 

kontinuerligt bedöma sina kunskaper som högre än det andra könet. Det mönster som går 

att se är dock att alla elever tenderar att bedöma sig själva att ligga på en högre nivå än den 

genomsnittliga betygsnivån i klassen. Detta gäller yrkesprogram såväl som 

studieförberedande program, pojkar såväl som flickor. Flickor får dock i alla klasser högre 

betyg av lärarna och även om de överskattar sina kunskaper i poäng sett till genomsnittlig 

betygspoäng så är glappet mellan de båda siffrorna mindre för flickorna än pojkarna. I 

enlighet med Dunninger-krygermodellen så verkar detta stämma bra in på tesen att ju 

mindre kunskaper man har desto mer tenderar man att överskatta sin förmåga. 

 

För att testa detta så undersöktes poängskillnaden mellan flickor och pojkar genom att slå 

samman svaren och betygen för de studie och yrkesförberedande programmen samt att 

skapa ett genomsnitt för alla flickor och pojkar på hela skolan. 

 

Tabell 6 Summering Yrkesprogram 

Yrkesprogram Flickor Pojkar 

Egen bedömning snitt 14.07 14.95 

Betyg 12 10.58 

Skillnad i poäng -2.07 -4.37 

Källa: Enkätsvar klass YA och YB 

 

Tabell 7 Summering Studieförberedande program 

Studieförberedande 

program 

Flickor Pojkar 

Egen bedömning snitt 15.55 15.34 

Betyg 14.62 13.57 
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Skillnad i poäng -0.93 -1.77 

Källa: Enkätsvar klass SB och SC 

 

Som vi ser från tabell 6 och 7 så är differensen mellan egen bedömning och betyg alltid 

mindre för flickorna än för pojkarna men notera också skillnaden mellan könen och 

programtyperna. Differensen är dubbelt så stor i poäng för båda pojkar och flickor på 

yrkesprogrammen jämfört med de studieförberedande programen. Skillnaden mellan en 

flicka på ett studieförberedande program och en pojke på ett yrkesförberedande program är 

hela 3.44 poäng vilket motsvarar drygt ett betygssteg. Således verkar både program och 

betyg påverka och dessutom när de sker tillsammans öka påverkansgraden. Dunning-kruger 

modellen stipulerar att desto mindre man vet, desto mer tror man att man vet. Utifrån 

resultatet så verkar denna tes stämma även inom detta arbete. De studieförberedande 

pojkarna har högre betygsgenomsnitt än flickorna på yrkesprogrammen och deras egna 

bedömning av sina kunskaper ligger också närmare betygssnittet. 

 

Tabell 8 Summering alla elever uppdelade efter kön 

Alla elever Flickor Pojkar 

Egen bedömning snitt 14.81 15.14 

Betyg 13.31 12.07 

Skillnad i poäng -1.5 -3.06 

Källa: Enkätsvar Klass YA, YB, SB och SC 

 

Notera dock att detta gäller om man slår ihop de olika typerna av program till ett snitt. Ser 

man till alla elever tillsammans som i tabell 8 eller varje program var för sig så ligger 

flickornas differens mellan egen bedömning och betygssnitt alltid på likartad eller mindre 

värden än så. Således verkar betygssnitt inte vara en enskilt påverkande faktor utan även 

kön torde fortfarande ha en roll att spela i detta arbete. Att män tenderar att överskatta sin 

förmåga är något som återkommande nämns i den tidigare forskningen. Enligt genusteorin 
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så värderas det manliga högre i en patriarkal struktur. Det verkar inte vara ske i detta fall. 

Frågan är däremot om stereotypen om mannen som kunnig, stark och kontrollerande kan 

ligga kvar i pojkarnas synsätt och leda till en överskattning. Om man ser till den offentliga 

utredning som presenterades i inledningen så målas en bild av pojkar i skolan upp medan 

teorin bidrar med en annan för hur pojkars/mäns värld ser ut och fungerar.  

 

Av resultatet att döma så framgår att Dunning-Kruger effekten synes som en mer passande 

teori för arbetet. Med det sagt så är fortfarande kön kopplat till betyg en stor beståndsdel av 

resultatet och skall inte glömmas bort. Dock så går det utanför detta arbetes ramar och syfte 

att försöka besvara frågan om varför flickor får högre betyg än pojkar. Det är trots allt något 

som det svenska skolväsendet själv inte lyckats besvara än. 
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6 Diskussion 

 

Det framträder från resultatet att två faktorer verkar samspela med hur mycket man 

överskattar sin egen förmåga inom samhällskunskapsämnet. Dels kön men även betygsnivå. 

Men som presenterats vid upprepade tillfällen i detta arbete så är det framför allt ett kön 

som även har en högre betygsnivå, det vill säga flickorna. Att Dunning-kruger effekten 

verkar vara närvarande i resultatet står klart men på vilket sätt kön påverkar den egna 

bedömningen är mer oklart just då det ligger så nära sammankopplat med betygsnivå. För 

att kunna närma sig detta behövs en förståelse för varför flickor kontinuerligt och över tid 

presterar bättre än pojkarna i skolan. Något som inte legat inom ramen för detta arbete och 

som bekant från inledningen, är en fråga som ställts men ännu inte besvarats inom 

skolforskningen.  

 

På samma sätt som SOU 2009:64 i inledningen ifrågasätter vad som görs för att höja 

pojkarnas prestation i skolan så ifrågasätter jag själv varför bilden ser ut som den gör. 

Högdin ger en bild om skolkultur mellan könen och hur det påverkar deltagande i skolan. 

Det kan kanske ge en bild om varför resultatet ser ut som det gör men frågan är om det är 

tillräckligt. På samma sätt som SOU beskriver en reproduktion av pojkars sätt i skolan så 

beskrivs dem även i Högdins Artikel. Denna bild som målas upp verkar dock inte ha 

anammats av pojkarna själva då de i resultatet konsekvent bedömer sina kunskaper högre 

än vad deras betygssnitt visar. Inte heller framgår det från de öppna frågorna att pojkar 

skulle ha en sämre relation till sina lärare, klasskamrater eller skola. Både Högdin och 

Statens offentliga utredning målar upp en bild som de anser som problematiskt. En negativ 

stereotyp som lyckligtvis pojkarna inom denna fallstudie inte verkar ha internaliserat. 

Högdins artikel visar dock att de flesta elever upplever skolan som positiv samt att de känner 

sig motiverade. Denna bild verkar överensstämma från hur eleverna besvarat de öppna 

frågorna där majoriteten av eleverna känner att de får hjälp och stöd samt trivs på skolan. 
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Inledningen av detta arbete samt den tidigare forskningen visar på en värld där män och 

mäns beteende premieras på grund av patriarkala strukturer. Denna struktur synes inte ha 

någon påverkan på skolans värld. I arbetslivet så belönas manligt kön med högre lön men i 

skolvärlden belönas kvinnligt kön med högre betyg. Detta ger sken av två olika världar med 

två olika system för vad som anses som gott och belönas. Det finns bara en aspekt där 

traditionell genusteori och delar av den tidigare forskningen verkar korrelera med detta 

resultat och det gäller just mäns tendens att överskatta sig själva. Det vill säga 

självförtroendet. Wahl et als studie där de visar på hur män och kvinnor på ett företag anser 

sig ha lika stor kompetens för att erhålla en befordran men när det kommer till frågan om 

hur stor chans de anser sig ha så anser männen 29 % av männen att de har stora chanser 

jämfört med kvinnornas 9 %. Med andra ord så verkar det patriarkala självförtroendet finnas 

hos pojkarna. De får bara ingen utdelning för det. 

 

För att föra detta arbete vidare så behöver svensk gymnasieskola komma underfund med, 

och lösa problematiken till, varför pojkar underpresterar relativt sätt i skolan. Vidare då 

detta arbete grundas på en fallstudie så skulle komparativa studier på andra typer av skolor 

alternativt i andra åldersgrupper även kunna vara belysande för hur läget ser ut i dagens 

skolor gällande relationen mellan självbedömning och betygsnivåer. Just detta arbete har 

grundat sig enbart på resultat från enkäter samt betygsdokument. Det är bara en av möjliga 

metoder då det finns begränsningar i hur mycket kvalitativa data man kan utvinna ur 

enkäter. En intervjustudie med antingen enskilda intervjuer eller fokusgrupper skulle kunna 

vara fördelaktigt gällande att utvinna mer djuplodande och komplexa svar när det kommer 

till relationen mellan egen bedömning och betyg. Att låta elever med egna ord berätta sin 

upplevelse kontra att fylla i ett tämligen stelt dokument med tydligt separerade 

frågeområden. Detta arbete bygger på en aggregering av resultat från separerade frågor. En 

annan typ av empiriinsamling som diskuterar helheten från början skulle i mina ögon vara 

ett högst intressant komplement till detta arbete och dess resultat. Med detta sagt så anser 

jag att det metodologiska angreppssättet i detta arbete varit sunt i fråga om insamlande såväl 
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som analys av empiri. Detta då såväl de stängda, som de öppna frågorna resulterat i tydliga 

resultat med kvantifierbara data. Dessutom har bortfallet, bortsett från en klass varit 

minimalt vilket höjer studiens kvalitet. 

 

Slutligen, mitt syfte med uppsatsen har varit att undersöka hur elever i gymnasieskolan 

skattar sina egna kunskaper inom samhällskunskapsämnet samt vad de får för betyg inom 

samma ämne. Vidare har syftet varit att undersöka hur elever upplever lärare, klasskamrater 

samt skolmiljö. De två första delarna anser jag besvarade genom att redogörelsen för 

poängsnitten för flickor och pojkar gällande deras egen bedömning, deras betyg men även 

deras egna ord om hur de upplever sin skola. Den stora skaran elever i denna fallstudie 

svarar positivt kring lärare, klasskamrater, skolmiljö och betyg. Ändå är det som vi ser en 

stor skillnad mellan vad man kan och vad man tror att man kan. 
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