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Abstract 

In this thesis, the results of a survey regarding grade progression between secondary and 

upper secondary school in a municipality in the north of Sweden serve as the starting 

point for a study of the experiences and expectations of a number of 16 year old girls 

who are in the first year of upper secondary school. The study is performed by means of 

focus group interviews with female pupils from the three largest upper secondary 

schools in said municipality in an attempt to gauge their experiences of grades, grade 

assessment, teacher practices and perceived differences in how boys and girls are 

treated. The results show that most of the girls are disappointed with upper secondary 

school so far. Many of them feel that secondary school was both more fun and more 

rewarding in a sense of learning. Their appreciation of how this more rewarding 

atmosphere affected their grades differed between the various groups. One group 

considered lower demands in upper secondary school to be a good thing since it made 

good grades easy to achieve, whereas one of the other two groups considered the lower 

demands to be demotivating at best. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: English, grades, grade development, gender inequality, focus group 

study 
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1. Inledning 

 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala 

och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och 

ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. (SFS 

1985:1100 2§) 

 

I Sverige väljer en majoritet av ungdomarna att läsa vidare på gymnasiet efter att de 

fullföljt den nioåriga grundskolan. (Korp 2006 s. 42) Efter att potentiellt ha läst i samma 

klass och i vissa fall på samma skola under dessa första nio år kan skiftet till att börja på 

gymnasiet, i en helt ny klass och med helt nya arbetssätt te sig såväl spännande som 

främmande. I årskurs nio ges ett slutbetyg för vart och ett av de 16 ämnen eleverna läst 

under högstadiet. (Skolverket) De mål och kriterier som står i kursplanerna för dessa 

ämnen bildar sedan grunden som gymnasiets A-kurser bygger vidare på, då dessa 

kursplaner följer en linjär utveckling av kunskapskraven utan att göra några större hopp 

i svårighetsgrad. Hypotetiskt borde alltså även den enskilda elevens utveckling följa 

kursplanens, om yttre faktorer inte tas i beaktning. 

 

Våren 2009 beställde ledningarna för Umeå för-, grund- och gymnasieskola en studie 

vars syfte var att skapa ett underlag för att kunna diskutera hur bedömning och likvärdig 

betygssättning sker i kommunens grund- och gymnasieskolor. Studien bestod av fem 

avgångskullar från årskurs 9 på kommunala högstadieskolor mellan åren 2005 och 2009 

som sedan gått vidare att studera på någon av de kommunala gymnasieskolorna. De 

variabler som följts upp hos dessa elever var resultaten på de nationella proven i 

svenska, engelska och matematik i årskurs 9, kursbetyget i årskurs 9 samt gymnasiets 

A-kursbetyg i samma ämnen. Vad studien visade var att det i kommunen som helhet 

finns en konsekvent sänkning av betygen på gymnasiets A-kurser jämfört med betygen i 

årskurs nio, och särskilt att fler tjejer än killar får sänkta betyg. 

 

Studiens resultat med avseende på engelskämnet visar att andelen tjejer vars kursbetyg i 

Engelska A är lägre än slutbetyget i årskurs nio på vissa skolor uppgår till över 30 

procentenheter, och i kommunen som helhet är det 15 % av flickorna vars slutbetyg på 

kursen Engelska A är lägre än vad deras betyg i årskurs 9 var. Detta jämfört med 

pojkarna där endast 2 % av de studerade årskullarna får ett lägre betyg i gymnasiet än i 

grundskolan.  

 

Övergången mellan högstadie- och gymnasiestudier är ett vanligt område att undersöka 

inom exempelvis matematikdidaktiska uppsatser enligt vad sökningar efter 

studentuppsatser på till exempel digitala vetenskapliga arkivet (www.diva-portal.org) 

visar. Övriga svenska studier som genomförts med en koppling mellan högstadiet och 

gymnasiet har exempelvis studerat hur resultat på nationella respektive kursbetyg 

påverkar chanserna att lyckas med högre studiet (HSV 2007:21). Få, om några, studier 
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finns dock att tillgå när det kommer till samma problemformulering inom 

engelskämnet. Statistiken talar sitt klara språk i Sverige, nämligen att tjejer presterar 

bättre än killar. (Klapp Lekholm 2010 s. 133) I kommunen denna undersökning 

genomförts i visar sig dock en verklighet som är tvärt emot vad de flesta skulle tro eller 

misstänka. Frågan blir: Vad beror de avvikande tendenserna i denna kommun på? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur tjejer i gymnasieskolans första år 

upplever att undervisningskulturerna, lärmiljöerna och bedömningspraktikerna i 

engelskundervisningen skiljer sig åt i deras nuvarande situation jämfört med deras 

erfarenheter från grundskolans senare år. Fokus ligger på tjejernas egna upplevelser av 

hur undervisning och bedömning skett, särskilt om det görs några skillnader mellan 

könen. Med detta som underlag är förhoppningen att kunna identifiera på vilka sätt 

övergången från grundskolans undervisning och bedömning till gymnasiets kan orsaka 

problem för tjejernas möjligheter att behålla sina betyg. Studien i sig blir av naturen 

tvåfaldig, den ena aspekten utgörs av hur tjejerna upplever att lärarna kommit fram till 

hur betygssättningen ska appliceras, medan den andra fokuserar mer på individen och 

vilka förutsättningar hon själv erfar har påverkat chansen att uppnå ett visst betyg. De 

mer precisa frågeställningarna som studien avser besvara är följande: 

 

- Vad är tjejers erfarenheter av skillnader i undervisning och bedömning i 

grundskolan och gymnasiets engelskundervisning?  

- Hur ser tjejer på sina chanser att lyckas i gymnasiets engelskundervisning 

jämfört med chanserna i högstadiet? 

- Hur är det att vara tjej i den svenska skolan idag? 

- Vilka faktorer påverkar tjejers chanser att lyckas i skolan enligt dem själva? 
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer relevanta teorier och texter om hur betygen och bedömningens 

karaktär kan ta uttryck i svenska skolor. Avsnittet är menat att ge såväl ett ramverk för 

läsaren att göra sina egna tolkningar av resultatet med, som för författaren att använda 

som utgångspunkt och analytiskt verktyg. 

2.1 Betyg och bedömning 

Helena Korps licentiatavhandling ”Kunskapsbedömning – hur, vad och varför” (2003) 

är en omfattande forskningsöversyn inom området kunskapsbedömning, ur ett såväl 

historiskt som samtida perspektiv. Av denna anledning refererar mycket annan 

forskning till detta dokument, och med anledning av det är den en utbrett använd källa 

även i detta examensarbete. Korp disputerade även med sin avhandling ”Lika chanser 

på gymnasiet? – En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion” (2006) 

som även den innehåller mycket relevant information för denna studie.  

 

Det betygssystem som råder i våra svenska skolor är enligt Korp (2003 s. 103) ett så 

kallat kriterierelaterat bedömningssystem. Det innebär att en rad mål eller krav är 

uppställda som sedan måste uppnås för att ett betyg ska kunna sättas. Detta 

betygssystem fyller två funktioner i Sverige idag, å ena sidan den sorterande funktionen 

som möjliggör den konkurrenssituation som råder om platser på gymnasie- och 

högskola, å andra sidan en formativ funktion som hjälper lärare att få ett grepp om hur 

den enskilda eleven ligger till i sina respektive ämnen. Enligt Korp (2003 s. 104) är 

denna kriterierelaterade bedömning först och främst en motpol till det som kallas 

normrelaterad bedömning. Denna äldre bedömningsmodell innebar inte att eleverna 

bedömdes mot ett uppställt kunskapskrav utan i relation till varandras resultat. Modellen 

handlade av denna anledning väldigt lite om elevens personliga kunskapsutveckling 

utan mer om elevens personliga rangordning i förhållande till andra elever. (Korp 2003 

s. 105) 

 

Korp (2006 s. 241-242) har i hennes ovan nämnda doktorsavhandling identifierat tre 

modeller som går att applicera på lärares betygsättningspraktik. Dessa är den analytiska, 

aritmetiska samt relativa modellen. I den analytiska modellen ställs den kunskap eleven 

visat upp i relation till kursmålen, och det nationella provet används som ett av flera 

mätinstrument för att illustrera just denna kunskap. Den aritmetiska modellen innebär 

att vad eleven presterat kvantifieras och räknas ihop till en poängsumma som sedan 

avgör betyget. Den relativa eller blandade modellen är en mix av alla de intryck läraren 

får av eleven, såväl provresultat som närvaro, attityd och deltagande. I första hand sätter 

läraren ett betyg utifrån alla dessa intryck, sedan använder han eller hon det nationella 

provet som ett utslagsunderlag om eleven är på gränsen mellan två betyg. I Korps 

forskning var den analytiska modellen den vanligaste bland engelsklärare, även om 

inslag av den relativa modellen framkommit i enstaka fall (2006 s. 241-242). Det 
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framkommer även i Korps studie att de olika modellerna är förekommande i olika 

lärmiljöer, så i en yrkesutbildning är det mer troligt att engelskläraren faktiskt använder 

en relativ modell, medan det i högresultatmiljöer, exempelvis naturvetarprogrammet, 

händer att den aritmetiska modellen är vanlig även inom engelskämnet. Alli Klapp 

Lekholm (2010 s. 136) problematiserar betygssättningspraktiken på ett liknande sätt, 

dock med annorlunda termer. Hon gör istället skillnaden mellan en kvantitativ och en 

kvalitativ modell, där den kvantitativa kan ses vara ett möte mellan Korps analytiska 

och aritmetiska i att elevers personliga egenskaper inte tar någon plats i 

bedömningsmatrisen. I den kvalitativa modellen å andra sidan innebär en integrering av 

alla omständigheter som sker i skolan och klassrummet. Enligt Klapp Lekholm (2010) 

har den kvalitativa modellen förmågan att vara ett gott prognosverktyg, då den även om 

det inte är en rättssäker bedömning på samma sätt som den kvantitativa meriterar 

kvalitéer som ambition, motivation och studielust, kvalitéer som potentiellt kan göra 

fortsatta studier mer lätthanterliga. 

 

Andra egenheter som framkommit i Korps (2006 s. 242) forskning är till exempel att 

elevers beteende och attityd mot skolan och undervisningen i vissa fall spelar in i 

betygssättningen fastän dessa enligt styrdokumenten inte ska tas i beaktning. Lärare 

som intervjuats av Korp avslöjar att det särskilt på yrkesprogrammen kan finnas 

tendenser att sätta godkänt på en elev som kanske inte klarar kunskapskraven men ändå 

inte beter sig illa, med hänvisning till att ett icke godkänt skulle sabotera elevens 

framtid inom branschen mer än något annat. Jörgen Tholin (2006 s. 29) skriver i sin 

doktorsavhandling om lokala kursplaner i ämnena kemi, idrott och engelska att det även 

i grundskolan är vanligt att lärare tar beteende och attityd i stor beaktning när de ska 

sätta slutbetygen.  

 

Enligt Tholin har granskningar visat att förmågan att sätta rättvisa betyg i grundskolan 

är bristfällig. (Tholin 2006 s. 100) Detta beror till stor del på det faktum att skolorna ska 

omsätta de nationella kursplanerna till lokala kriterier för betygssättningen i årskurs 8. 

(Tholin 2006 s. 101) Tholin menar att Skolverket ”släppte” betygsfrågan efter att 

reformen 1994 genomförts, då inte tillräckligt stödmaterial för att bistå lärare i en 

konkret omsättning av kursplanerna gavs ut under en lång tid därefter. (Tholin 2006 s. 

99) 

 

Enligt Korp (2003 s. 126) innebär en professionell kunskapsbedömning att ett antal risk-

faktorer kan påverka resultatet trots att de inte bör göra det. En elev kan till exempel 

lära sig ett provs struktur/konstruktion, för att nästa gång ett liknande provtillfälle 

erbjuds skriva ett gott resultat utan att för den delen egentligen utvecklat några nya 

kunskaper. Detta blir en relevant linje då grundskolan enligt Tholin (2006 s. 172) 

fortfarande har en stark tradition av skriftliga prov i engelskämnet. Krav på att uttrycka 

sig i skrift för att redogöra kunskaper kan enligt Korp (2003 s. 128,130) ha en negativ 

påverkan på bedömning när uppgiften i sig inte är till för att bedöma denna 
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kunskapskvalité. Ett tydligt exempel vore en uppgift där argumentationsteknik ska 

redovisas och poängavdrag sedan görs för grammatiska fel. 

 

De nationella provens syfte var ursprungligen att bestämma den nationella normal-

fördelningen av betyg för att på så sätt kunna hjälpa lärare att sätta betyg lokalt enligt 

den relativa betygsskalan. Även om de relativa betygen ej finns kvar fyller fortfarande 

de nationella proven en funktion i dagens skola. Inom vissa ämnen kan det skilja sig 

markant hur kursbetyget sätts i relation till resultatet på det nationella provet, dock inte 

så i engelska A enligt Korp (2006 s. 79-80) där kurs- och provbetyg ligger nära 

varandra och inget mönster finns i variansen. Lärare kan dock tillmäta provets resultat 

mer eller mindre vikt, och är fria att se det som en så stor del av betygsunderlaget de 

själva vill. Klapp Lekholm (2010 s. 133) har vid undersökningar av statistiska data för 

de nationella proven noterat att könsskillnaderna i resultaten på de nationella proven är 

avsevärt mindre än könsskillnaderna i slut- och kursbetygen, vilket illustrerar hur 

egenskaper i klassrummet påverkar elevernas betyg på ett orättvist sätt. Korps 

forskningsöversikt gör klart att det finns undersökningar som visar att lärare använder 

lektionstid för att drilla eleverna i skrivning av nationella prov istället för att arbeta 

aktivt med kursmålen i sig och se de nationella proven som ett instrument designat att 

kunna avstämma kunskaper införskaffade under dessa moment. (Korp 2003 s. 127) 

 

Christina Cliffordson har undersökt olika samband i vårt svenska betygssystem. Enligt 

den statistik hon granskat har det ända sedan de nya kriteriestyrda betygen infördes skett 

en ökning av det nationella betygsmedelvärdet år efter år. Detta går att tolkas på två sätt, 

ett där eleverna antas bli smartare för varje år som går, och ett lite mer pessimistiskt där 

betygen har börjat utsättas för en inflation (Cliffordson 2004 s. 2-3). Samband som 

identifierats i denna inflationsprocess är bland annat att mindre skolor visar mönster av 

att ge högre betyg än större skolor (Cliffordson 2004 s. 3) Andelen betyg som ökar är 

dock inte jämnt spridd, utan det är de höga betygen som ökar i omfattning, framförallt i 

de ämnen där nationella prov saknas (Cliffordson 2004 s. 3). Korp (2006 s. 78) menar 

att en annan konsekvens av mer generös betygssättning, utöver att kraven för de 

enskilda betygsstegen successivt skulle ha sjunkit, är den att betyg även är ett 

kvalitetsmått då höga betyg kan ses som en indikation på att undervisningen håller en 

hög kvalitet.  

2.2 Styrdokument 

Enligt Korp (2006 s. 57) är de kursplaner som utgör grunden för hur undervisningen 

bedrivs ute i skolan abstrakta och de innehåller inte konkreta förslag på hur 

undervisningen ska se ut. Istället ska den enskilda skolan ta fram lokala kursplaner och 

betygskriterier som ska utgöra grunden för undervisningen. Tholin (2006 s. 159-161) 

kommer i sin studie av lokala kursplaner fram till att det är mycket vanligt att skolor 

framställer kriterier som är mätbara, till exempel att en elev ska kunna de grammatiska 
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reglerna x, y och z för att få ett VG i betyg. Överlag är grammatik och provresultat 

framskrivna som mycket viktiga i grundskolans lokala kursplaner för ämnet engelska 

(Tholin 2006 s. 159-161). Ett syfte med lokala kursplaner och betygskriterier är enligt 

Tholin (2006 s. 181) att de ska utformas i samförstånd med såväl elever som föräldrar. 

Utformningen av dessa lokala kursplaner är ingen enkel sak, för om dokumenten är för 

kortfattiga och simpla kan ämneskraven te sig triviala för eleverna och föräldrarna, men 

om de är stora komplexa dokument på ett högt sidantal kan det istället verka 

avskräckande och övermäktigt för eleverna och föräldrarna. 

 

En genomgång av betygskriterierna i de nationella kursplanerna för Engelska i 

grundskolan och Engelska A visar att det inte är några större skillnader i svårighetsgrad 

däremellan. Jämför följande kriterium för VG i Engelska A: 

 

Eleven skriver brev, kommentarer och sammanfattningar till inhämtat stoff på ett tydligt och 

informativt sätt och med anpassning till några olika syften och mottagare. (SKOLFS 2000:4) 

 

Med det motsvarande kriteriet för VG i årskurs 9: 

 

Eleven skriver varierat och med sammanhang samt kommunicerar skriftligt vid informationsutbyte och 

sociala kontakter, ställer och besvarar frågor och anpassar sitt språk till några olika mottagare. 

(SKOLFS 2000:135) 

 

Hur gapet i svårighetsgrad i ovanstående exempel ter sig kan diskuteras, personligen 

finner denne uppsatsförfattare att det är i princip icke-existerande, särskilt när de 

kommer till att omsätta skillnaden i en praktik. Brev från det övre kriteriet har ersatts 

med skriftlig kommunikation [med] sociala kontakter i det nedre kriteriet, en 

omformulering som snarast går att se som synonym.  

2.3 Könsskillnader i skolan 

Att det finns skillnader mellan hur pojkar och flickor presterar i skolan finns 

dokumenterat på en rad olika ställen, och skillnaderna blir större för varje år enligt 

Tholin (2006 s. 103). Det enda ämne där skillnaderna könen emellan är relativt liten är 

engelska, där minskar till och med gapet över tid (Tholin 2006:103). Enligt statens 

offentliga utredning Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?, SOU2009:64, 

presterar flickor i Sverige i snitt 10 % bättre än pojkar resultatmässigt i engelskämnet, 

samtidigt som det läggs ned mindre resurser i form av extra hjälp och hjälpmedel på en 

kvinnlig elev än en manlig. Mer statistik från den utredningen visar att 81 % av tjejerna 

bryr sig mycket eller väldigt mycket om sitt skolarbete, men bara 63 % av killarna. När 

det kommer till de olika kvalitativa aspekterna av bedömningen är flickor överlägsna 

pojkar i såväl de muntliga som de skriftliga delarna i årskurs 9 enligt Skolverket (2001 

s. 262), medan skillnaderna är mindre i de receptiva delarna. Tendenserna är liknande 

men inte lika uttalade i Engelska A. (Skolverket 2001 s. 264) I SOU2009:64 om tjejers 

och killars jämställdhet i skolan, konstateras det att tjejer lider av högre stressnivåer 
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inför skolan, 46 % av de tillfrågade tjejerna har svarat att de lider av stress jämfört med 

21 % av killarna. (SOU 2009:64, s. 91) En enkätundersökning som utredningen 

refererar till visade att det 2005 var 29 % av de tillfrågade tonårstjejerna som mådde 

psykiskt dåligt, men bara 7 % av killarna i samma ålder. Denna oro som manifesteras är 

inte bara något som drabbar lågpresterande skolelever enligt SOU2009:64 (2009 s. 91), 

utan även högpresterande elever lider av ångest då det medför en press att fortsätta 

prestera så att en bra utbildning eller karriärmöjligheter inte stängs ute. Det går även att 

läsa att pojkar tar avsevärt mycket mer utrymme än flickor i klassrummet, och pojkar 

tillåts vara slarviga på ett helt annat sätt än vad flickor gör. Exempelvis blir en flicka 

som pratar om något som inte hör till lektionen tillrättavisad på ett helt annat sätt än en 

pojke som säger något motsvarande ovidkommande. (SOU2009:64 s.169) 

 

Klapp Lekholm (2010 s. 134) argumenterar för att flickors högre betyg inte motiveras 

av någon faktisk skillnad könen emellan, utan att flickor i större utsträckning 

socialiseras för skolan och därför visar ett större intresse och mer motivation. Denna 

socialisation sker genom omgivningens krav och förväntningar, vilket bidrar till 

etableringen av manliga respektive kvinnliga domäner som barnen förhåller sig till. Att 

den kvinnliga domänen innebär en positiv syn på studier kan i sin tur innebära positiva 

effekter på betygen, då det tidigare (se avsnitt 2.1) gjorts klart att det finns ett 

förhållningssätt bland lärare som innebär elevers motivation och studievilja spelar in i 

betygen. Samtidigt varnar Klapp Lekholm för att dra för många slutsatser av kopplingen 

mellan motiverade elever och lärares kvalitativa bedömningspraktik, då det enligt henne 

rimligtvis borde innebära att en elev som faktiskt är motiverad blir belönad inte för att 

motivationen ser bra ut i lärarens ögon utan för att eleven faktiskt lär sig mer på grund 

av den. 

 

Klapp Lekholm (2010 s. 135) illustrerar ytterligare ett område där skillnader existerar 

mellan tjejer och killar. Enligt hennes forskning finns ett starkare samband för killar än 

för tjejer när det kommer till hur föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar in på 

betygssättning, då en låg utbildningsbakgrund föranleder en större återspegling av 

personliga egenskaper i betyget. Denna distinktion görs enligt Klapp Lekholm (2010 s 

132) även när det kommer till elevens egen prestationsnivå, där lägre presterande elever 

bedöms mer efter personliga egenskaper än högpresterande elever som bedöms enbart 

på faktiska kunskaper. 

2.4 Lärarens betydelse 

I Sverige är det läraren som ensam avgör vilket betyg den enskilde eleven ska få. Det 

här medför ett par implikationer, särskilt med vetskapen om att det finns tendenser för 

lärare att sätta högre betyg på elever av samma kön som sig själv (SOU2009:64). 

Statistik från Skolverket gällande läsåret 2009/2010 visar att könsfördelningen i den 
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svenska lärarkåren är 70 procent kvinnor och 30 procent män i grundskolan, medan det i 

gymnasiet är närmare 50/50. (Skolverket 2010) 

 

Enligt Riksrevisionen fanns det lärare som upplevde det svårt att inte ta egenskaper i 

beaktning och sätta betyg med ett relativt perspektiv (2004, s. 76). Bengt Selghed (2006, 

s. 123) har vid intervjuer med verksamma lärare fått höra berättelser om hur det relativa 

betygssystemets ande lever kvar i väggarna, och att det känns orimligt att dela ut 10 

MVG i en och samma klass. Trots att betyget godkänt ska vara ett fullt tillräckligt betyg 

säger ändå de intervjuade lärarna att de får dåligt samvete av att sätta låga betyg, vilket 

kan leda till en ökad betygsinflation. Det framkom även för Selghed (2006, s. 98) att ju 

längre yrkeserfarenhet lärarna hade, desto enklare fann de att det var att sätta betyg. De 

intervjuade lärarna använder även betyg för andra ändamål än de är avsedda, 

exempelvis som en motivationshöjare, vilket innebär en ökad risk för att väga in icke 

kunskapsrelaterade aspekter. (Selghed 2006, s. 98)  
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3. Metod och urval 

I denna uppsats har en kvalitativ intervjumetod valts ut för att nå ett svar på fråge-

ställningarna. I detta avsnitt kommer den metod som använts att redogöras för i detalj, 

för att sedan övergå i en förklaring av det urval som har gjorts. 

3.1 Metod 

Efter en problematisering av syftet samt en viss vetenskaplig vandringslust togs beslutet 

att använda en kvalitativ metod. Valet stod därefter mellan någon form av 

intervjumetod. En tanke väcktes om att genomföra intervjuerna i form av en 

gruppintervju.. Enligt Victoria Wibeck är valet mellan individuell och gruppintervju 

först och främst en fråga om djup eller bredd. Om undersökningens primära intresse inte 

är att undersöka individen i sig kan en individuell intervju ge en stor mängd djupgående 

information som i slutändan är ointressant för syftet. (Wibeck 2000, s. 39). Ytterligare 

en motivering till valet av gruppintervju var att eftersom intervjuaren och 

respondenterna inte hade någon tidigare kännedom av varandra (förutom i ett fall) 

skulle respondenternas relationer och naturliga umgänge sinsemellan bidra till ett lyckat 

samtalsklimat (Bloor et al. 2001, s. 35). Gruppintervjun blir även ett gott incitament för 

att säkerställa att respondenterna kommer till intervjun, då ett positivt grupptryck leder 

till att respondenterna motiverar varandra att dyka upp. (Bloor et al. 2001, s. 35) 

3.1.1 Den kvalitativa intervjun som metod 

I kvalitativ forskning är syftet inte att pröva forskarens hypoteser, utan att utforska 

respondentens tankar och åsikter. På grund av detta kan intervjun förenklat ta en av två 

former, antingen semi-strukturerad eller ostrukturerad. Denna avsaknad av en tydlig 

struktur är ett resultat av att det inte finns något krav på reproducerbarhet i 

respondenternas svar, intervjuaren är fri att ställa frågor som formuleras olika varje 

gång. Den enskilde respondentens tankar kommer vara minst lika intressant ändå, även 

om en annan respondent aldrig erbjöds det tankespåret. (Bryman 2001, s. 299-300). 

 

I en kvalitativ intervju är det viktigt att intervjuaren närmar sig respondenten utifrån 

hans eller hennes förutsättningar, och undviker att särskilja sig som forskaren som 

ligger på en annan nivå framförallt språkligt. (Bryman 2001). Det kan argumenteras för 

att kommunikationen kan komma att flyta ännu bättre då intervjuaren är lärare, men inte 

är där i egenskap av lärare så den relation intervjuare och respondent emellan kommer 

inte färgas av den typen av maktrelation. 

3.1.2 Fokusgrupp 

Fokusgruppen som forskningsmetod har både för- och nackdelar (vilka gås igenom i 

mer detalj nedan). Bloor et al. (2001) definierar fokusgruppen som en metod med tre 

huvudsakliga användningsområden. Den kan antingen vara en del av en förstudie, ett 

verktyg för tolkning av ett statistiskt resultat eller ett verktyg för att redovisa en studies 
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resultat till en grupp subjekt. (Bloor et al. 2001, s. 9). Då syftet med denna uppsats är att 

bistå med en förklaring till ett statistiskt resultat som tidigare framkommit stämmer 

fokusgruppens andra användningsområde väl överens med den kommande under-

sökningen. 

 

Fokusgruppen skiljer sig principiellt från det som kallas gruppintervju av ett par skäl. 

Fokusgruppsintervjun rör i regel ett särskilt tema eller område, och en fördel med den är 

att forskaren kan se hur gruppdynamiken i sig påverkar resultatet. Syftet med 

fokusgruppen är således att skapa ett klimat där deltagarnas åsikter och erfarenheter kan 

flöda relativt fritt och utan styrning. Forskarens roll kan snarare kallas för moderator än 

intervjuare, och gruppdeltagarna ska tilltala varandra istället för forskaren. (Bryman 

2001, s. 324-325; Bloor et al. 2001, s. 7). Enligt Bloor et al. (2001, s. 6) är 

fokusgruppen ett socialt legitimerat tillfälle att hänge sig åt retrospektiv introspektion, 

där deltagarna kan nå de bakomliggande orsakerna till vad som i övrigt antas vara 

självklart. 

 

Metoden hjälper forskaren att förstå varför respondenterna har sina åsikter och 

erfarenheter då deras gemensamma nämnare leder till att respondenterna utforskar 

varandras erfarenheter istället för att allt hänger på att intervjuaren ställer rätt 

följdfrågor. Detta är något som är särskilt viktigt i en situation där intervjuaren inte har 

den förstahandserfarenhet som respondenterna sitter på. Fokusgruppen kan även tendera 

att enklare glida in på områden fokusgruppen anser vara viktiga inom det behandlade 

temat, då det är de själva som styr samtalet och de inte måste vänta på att intervjuaren 

visar riktningen. (Bryman 326-327). Det finns dock metodforskare som anser att 

motsatsen blir giltig, alltså att respondenterna inte hjälper utforska varandras åsikter 

utan att de likriktar varandra istället. (Trost 2010, s. 48) Då denna undersökning mer rör 

lärarnas arbete från ett elevperspektiv torde risken att eleverna inte är ärliga minska. 

 

Enligt Bryman (2001) är det sällan intervjuaren ifrågasätter respondenten om han eller 

hon märker att respondenten börjat bete sig motsägelsefullt. I fokusgruppen däremot 

kan de övriga deltagarna lättare ifrågasätta varandra, och på så nå fram till en utsaga 

som är närmare sanningen. 

3.1.3 Metodens utmaningar 

Fokusgruppen har hittills möjligen framställts som en enklare metod än den enskilda 

intervjun. Metoden är dock inte utan sina svårigheter och utmaningar. För det första är 

det mer komplicerat att extrahera empirin ur intervjun. Att hinna med att ta anteckningar 

vore i princip omöjligt om en flytande diskussion pågår. Ljudupptagning är även 

problematiskt då det inte finns några garantier på att deltagarnas röster är lätt 

urskiljbara, samt att de kan tala i munnen på varandra. (Bryman 2001, s. 327-328) 
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Antalet fokusgrupper som ska intervjuas skiljer sig också beroende på undersökningens 

ambition. Då strävan i regel är efter såväl teoretisk mättnad, alltså att tillräckligt 

material ska vara insamlat för att frågeställningarna ska kunna besvaras,  som ett mått 

på bred representation kan antalet grupper bli väldigt många. I detta fall dock då ett av 

syftena är att prata med just personer av samma kön, ålder och utbildning behöver ingen 

stratifieringsstrategi tillämpas för att få en god representation. (Bryman 2001, s. 327-

328; Bloor et al. 2001, s. 28) Då den kvalitativa undersökningens syfte inte är att 

generalisera anses en fokusgrupp per gymnasium, med en förhoppning om att det inom 

fokusgruppen finns representanter för ett antal högstadium, räcka. Denna uppsats 

omfång får även sägas vara en avgränsande faktor, då transkribering av intervjuer är en 

tidsödande process. 

 

Fokusgruppen bör inte vara för stor, särskilt då ämnen av potentiellt känslig natur 

diskuteras (av vilket betyg och bedömning får anses vara känsligt i vissa fall). Det finns 

även en poäng med att en mindre grupp skapar möjligheter till mer personliga 

reflektioner, något som kan falla bort i en större, mer anonym grupp. (Bryman 2001, s. 

330). Bloor et al. (2001) argumenterar även för att just grupper som består av endast 

kvinnor kan tjäna på att vara mindre till storleken, då etnografiska studier av kvinnliga 

relationer visat att tendenser finns till att deras vänskapsrelationer är av mindre 

gruppstorlekar, en liten fokusgrupp känns således mer naturlig. (Bloor et al. 2001, s. 

27). Den största risken med en liten fokusgrupp kan således vara att vid ett eventuellt 

bortfall blir gruppen för liten för att en meningsfull diskussion ska uppstå (Bloor et al. 

2001, s. s 27), i denna undersökning sker dock intervjuerna och respondenterna utses 

vid intervjutillfället så grupperna bör fyllas vid varje tillfälle. En säkerhetsmekanism 

som användes vid inbokningen av intervjutider var att sträva efter att eleverna bokades 

in under ordinarie undervisningstid, så att respondenterna inte skulle behöva känna att 

de spenderade sin rast/håltimme/fritid på en undersökning de potentiellt själva inte har 

något utbyte av. Det finns även enligt fokusgruppsforskning en poäng med att 

fokusgrupper med en särskild grupptillhörighet intervjuas i en miljö som är relevant för 

gruppen, som exempelvis ett grupprum eller uppehållsrum på den skola där eleven 

studerar. (Bloor et al. 2001, s. 38).  

3.2 Detaljer kring själva intervjun 

Fokusintervjun rörde ett tematiskt område, nämligen bedömning och utvärdering av 

flickor i ämnet engelska. Frågorna var av en tämligen öppen natur, med förhoppningen 

om att respondenterna ska hitta kärnan i ämnet och föra vidare samtalet i den riktningen. 

Då respondenterna är unga och har potentiellt varierande intresse av själva 

undersökningen och temat i sig togs beslutet att tillsammans med de tematiska 

samtalsämnena förbereda några mer strukturerade följdfrågor utifall att mer struktur 

bedöms nödvändig. Allt eftersom att intervjun fortskred styrde forskaren samtalet mot 

de delar, om några, som ännu inte hade lyfts fram. Forskaren följde även upp på de 
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trådar som respondenterna rört vid men inte gått in djupare på, för att uppmana till 

vidare diskussion. 

 

En metod Bloor et al. (2001) rekommenderar för att maximera fokusgruppens potential 

är att ge den en fokusövning. Dessa kan ta olika form, men i denna undersökning 

inleddes fokusgruppsintervjuerna med en sorteringsövning. Vad denna gick ut på var att 

respondenterna gavs ett antal kort med var sitt påstående på, som de sedan kom att 

sortera i en ordning som intervjuaren bestämt. Då syftet med undersökningen är att ta 

reda på vad som ligger till grund för skillnader i bedömning, gavs respondenterna 9 kort 

med olika potentiella lektionsinnehåll på som de sedan skulle sortera i den ordning 

sagda lektionsinnehåll förekom på högstadiet. 

3.3 Transkribering och analys 

Fokusgruppernas samtal spelades in för transkribering. Transkriberingen är en av de 

viktigaste delarna i undersökningsprocessen då de transkriberade samtalen utgör all 

tillgänglig empiri. Enligt Stukát (2005, s. 40) är det möjligt att endast transkribera de 

delar av intervjun som är relevanta för resultatet, men då måste en beredskap finnas att 

det vid ett litet antal respondenter kommer bli en potentiellt för liten mängd data. I detta 

arbete har inledningsvis en snabbtranskribering av hela intervjuerna genomförts där 

detaljer inte tagits i beaktning, för att när de relevanta citaten valts ut återvända till 

ljudinspelningarna tillbaka till och skriva av igen för att säkerställa att inga detaljer 

missats. I slutändan beslutades det även att renskriva citaten och till viss del stryka 

talspråk där det inte varit relevant att delge för undersökningens skull. 

3.4 Urval 

Då syftet med undersökningen var att undersöka specifikt varför tjejer hade sämre 

chanser att behålla sina betyg från årskurs nio hela vägen genom gymnasiets A-kurs 

upplevdes det mest logiskt att träffa just flickor. När detta första val hade tagits blev 

nästa steg att utröna vilka tjejer som skulle utgöra de mest relevanta respondenterna, 

samt hur urvalet skulle göras. 

 

Flera alternativ ställdes mot varandra. I slutändan stod valet mellan att antingen 

intervjua elever som är i slutet av ettan på gymnasiet och således inte har fått betyg i A-

kursen än, eller att intervjua elever i slutet av tvåan på gymnasiet som har fått betyg. 

När det kommer till att välja en grupp har bägge grupperna sina för- och nackdelar. Att 

den äldre gruppen elever skulle kunna komma med mer kvalificerade utsagor då de 

faktiskt fått ett slutbetyg var en hypotes, men samtidigt finns risker med att de inte 

skulle komma ihåg lika mycket detaljer som en elev som är mitt i den aktuella 

undervisningen, och särskilt att erfarenheterna av årskurs 9 skulle vara förlegade. 

Samtidigt är det rimligt att anta att de elever som inom ett par veckor kommer få ett 

kursbetyg i A-kursen ändå kommer ha en uppfattning av hur deras prestationer bedömts 
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under kursens gång, i form av uppgifter, prov och annat som rättats och betygssatt, samt 

att minst ett men förmodligen två utvecklingssamtal erbjudits där eleven ska ha fått reda 

på hur hon ligger till i sina kurser. 

 

Då den undersökning som ligger till grund för detta examensarbetes problem-

formulering hade ett par egenskaper skapade detta ett antal förutsättningar för denna 

undersökning. Eftersom ursprungsundersökningen hade utförts av en kommunalt tillsatt 

utredningsgrupp fanns av naturliga skäl endast kommunala avgångs- och kursbetyg att 

tillgå så alla friskoleelever var uteslutna. I och med att utredningen även endast var 

intresserad av en faktisk betygsförändring var ännu ett förbehåll att endast elever som 

gått ut grundskolan med minst godkänt i engelska skulle innefattats. 

 

När valet gjorts att det var tjejer på en kommunal gymnasieskola med minst godkänt i 

årskurs 9s engelska som skulle intervjuas, behövdes det bara specificeras från vilka 

skolor och i vilket omfång antalet respondenter skulle vara. Kommunens utredning 

visade att det var högst olika siffror i prestationsskillnad mellan de olika 

högstadieskolorna i kommunen, allt från att 40 % av flickorna fick sämre betyg till att 

någon enstaka procent fick bättre betyg. Enligt Wibeck (2000 s. 48) är ett minimum av 

tre grupper en bra tumregel att utgå ifrån, samtidigt som det kanske viktigaste att ta i 

beaktning är studiens omfång, tillgång på tid samt den potentiella budgeten. Med syftet 

att säkerställa en viss teoretisk mättnad samt täcka upp för vissa lokala varianser 

beslutades att genomföra intervjuer på de tre största gymnasieskolorna i målkommunen. 

För att sedan öka chanserna att faktiskt fånga upp vad eleverna upplevde att 

skillnaderna i undervisning och bedömning var lades en riktlinje på 4-5 elever per skola, 

för allt som allt 12-15 respondenter. 

3.4.1 Snöbollsurval 

Den metod som kom att användas för att så till sist ta fram de aktuella respondenterna 

var ett så kallat snöbollsurval. Detta är enligt Alan Bryman nära besläktat med 

bekvämlighetsurvalet, men det har ett par karaktäristiska som särskiljer det, och som 

namnet ger en ledtråd om. I urvalsmodellen använder forskaren det aktuella temat för att 

få kontakt med ett antal relevanta människor, som i sin tur rekommenderar 

respondenter, därav snöbollseffekten (Bryman 2001, s. 115). Det huvudsakliga problem 

som snöbollsurvalet medför, nämligen att det inte kommer vara representativt för hela 

populationen, faller bort då den kvalitativa analysen inte strävar efter generaliseringar. 

(Bryman 2001, s. 116-117). Urvalsmetoden är populär inom fokusgruppsintervjuer, ett 

par faktorer måste dock tas i beaktning. När en ensam person blir kontaktperson för hela  

gruppunderlaget blir forskaren i högsta grad beroende av kontaktpersonens fortsatta 

intresse och samarbetsvilja (Bloor et al.  2001 s. 32). Eftersom kontaktpersonen i denna 

undersökning blir en lärare, och forskaren även är lärare är det rimligt att anta att det 

kollegiala bandet där emellan bör verka positivt för sagda samarbetsvilja. En riskfaktor 

vore om kontaktpersonen inte informerar respondenterna på ett rättvisande sätt om 
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undersökningens natur, då det kan leda till att respondenterna känner sig lurade att delta 

(Bloor et al. 2001, s. 32). 

 

Med detta som bakgrund gjordes urvalet så att en inledande kontakt togs med lärare på 

de tre gymnasieskolorna i kommunen, en känd samt två okända lärare. Dessa fick i sin 

tur välja ut en klass och ett tillfälle då det var möjligt att komma förbi och låna eleverna. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit i de genomförda fokusgrupps-

intervjuerna. Avsnittet inleds med en presentation av fokusgruppsdeltagarna, samt en 

redogörelse för hur varje fokusgruppsintervju utspelades, för att ge en kontext inför den 

fortsatta läsningen. Efter detta redovisas resultaten från den inledande 

fokusgruppsövningen (se avsnitt 3.3) samt relevant statistik gällande de berörda 

högstadieskolorna. Redovisningen av de resultat som sedan framkommit följer en 

ordning som uppkommit under själva intervjuernas gång, där erfarenheter ur 

grundskolan lyfts fram först för att sedan polariseras gentemot respektive erfarenheter i 

gymnasiet. De citat som lyfts fram ur intervjuerna är bitvis omfattande, för omfångets 

skull parafraseras vissa utsagor och arbetas in i den löpande texten. Analys och 

diskussion utgör varsin egen del och följer i kapitel 5 respektive 6. 

4.1 Respondenterna 

I detta avsnitt presenteras avkodad information om varje enskild respondent (som getts 

ett fingerat namn) och fokusgrupp, samt en redogörelse för detaljer i själva 

intervjutillfället som kan bidra med en kontext för den fortsatta läsningen. 

4.1.1 Fokusgrupp 1 

I tabellen nedan redogörs för vilken högstadie- samt gymnasieskola respondenten går 

på, vilket fiktivt namn hon fått och vilket gymnasieprogram respondenten nu läser. 

 
Tabell 4.1 Fokusgrupp 1 – Respondenter och skolor 

Respondent Högstadieskola  Gymnasieskola  Gymnasieprogram 

Anna B  Alfa  Teknikprogrammet 

Beatrice D   Alfa  Teknikprogrammet 

Charlotte C   Alfa  Teknikprogrammet 

Disa F   Alfa  Teknikprogrammet 

Elise G   Alfa  Teknikprogrammet 

 

I den första fokusgruppen deltog fem tjejer. De kom alla från olika högstadieskolor och 

hade således alla olika erfarenheter, både utifrån de olika skolorna i sig samt om det ses 

till vad betygsstatistiken säger om de olika skolorna. Respondenterna läste 

teknikprogrammet, ett program vars syfte är att förbereda såväl inför fortsatta 

högskolestudier samt att ge möjligheten att gå direkt ut i arbetslivet. Könsfördelningen i 

deras klass var förhållandevis jämn, ungefär lika antal tjejer som killar. Dynamiken i 

gruppen upplevdes av intervjuaren som god och även om det fanns en liten variation i 

hur mycket plats tjejerna tog i samtalet så fanns ingen ledare i gruppen som verkade 

diktera villkoren för intervjun. Det var dock tydligt att det fanns en uppdelning i att två 

elever stod ut som mer högpresterande, två som lite mindre och en föreföll mittemellan. 

En farhåga i fokusgruppsarbete är att individens åsikt ska gå förlorad och bli 
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strömlinjeformad till kollektivets åsikter, men intervjuaren upplevde att alla kunde tala 

fritt. Respondenterna Anna och Charlotte var de som kom med flest längre utsagor, 

Anna var ofta lite föraktfull när hon pratade om skolan medan Charlotte föreföll 

uppgiven. Disas och Elises åsikter var ofta avvikande från resten av gruppens 

erfarenheter, och ses det till högstadiestatistiken i tabell 4.4 så har de bägge två gått på 

skolor som inneburit en avsevärd statistisk sänkning av betygen, jämfört med de andra 

tre respondenterna som kommit från mindre extrema skolor. Intervjun varade i cirka 30 

minuter. 

4.1.2 Fokusgrupp 2 

I tabellen nedan redogörs för vilken högstadie- samt gymnasieskola respondenten går 

på, vilket fiktivt namn hon fått och vilket gymnasieprogram respondenten nu läser. 

 
Tabell 4.2 Fokusgrupp 2 – Respondenter och skolor 

Respondent Högstadieskola  Gymnasieskola  Gymnasieprogram 

Felicia J  Beta  Samhällsprogram 

Gabriella A   Beta  Samhällsprogram 

Helen H   Beta  Samhällsprogram 

Isa G    Beta  Samhällsprogram 

Jasmine I   Beta  Samhällsprogram 

 

Även i den andra fokusgruppen deltog fem tjejer och även där kom alla ifrån olika 

högstadieskolor vilket innebar en god spännvidd av erfarenheter. Respondenterna läste 

samhällsprogrammet med en särskild idrottsprofilinriktning. I klassen var tjejerna en 

minoritet, och könsfördelningen var ungefär 70/30 killar/tjejer. Den här gruppen stod 

även ut i och med att en ytlig relation fanns mellan intervjuaren och respondenterna då 

detta var på en skola intervjuaren genomfört en praktikperiod, dock utan att någon 

undervisning skett i gruppen. Detta upplevdes dock inte påverka resultatet i någon större 

utsträckning, förutom inledningsvis när respondenterna upplevdes tveksamma på hur 

fritt de fick tala, när deras anonymitet hade försäkrats och faktumet att studien inte hade 

någon koppling till skolan överhuvudtaget bortom verksamheten slappnade de dock av 

och började tala väldigt fritt. Gruppdynamiken var god, men respondenterna var inte 

lika utåtriktade som deltagarna i de andra grupperna och det krävdes således mer 

interaktion mellan intervjuare och grupp. Särskilt Felicia är väldigt blyg och svår att 

engagera i samtalen. Intervjun varade i cirka 20 minuter. 

4.1.3 Fokusgrupp 3 

I tabellen nedan redogörs för vilken högstadie- samt gymnasieskola respondenten går 

på, vilket fiktivt namn hon fått och vilket gymnasieprogram respondenten nu läser. 
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Tabell 4.3 Fokusgrupp 3 

Respondent Högstadieskola  Gymnasieskola  Gymnasieprogram 

Klara E  Gamma  Samhällsprogram 

Liselotte B   Gamma  Samhällsprogram 

Marit D   Gamma  Samhällsprogram 

Nelly G    Gamma  Samhällsprogram 

 

Den tredje och sista fokusgruppen var en deltagare färre än de andra två, men då varade 

å andra sidan intervjun nästan dubbelt så länge som de andra så bristen av en medlem 

skadade inte materialinsamlingen nämnvärt, annat än att en extra person potentiellt hade 

kunnat förändra gruppdynamiken. Gruppmedlemmarna läste en variant av 

samhällsprogrammet som är specifik för den skola de går på, men utöver en viss 

kursprofilering och möjligheter att skräddarsy sina tillval är det i princip ett vanligt 

samhällsprogram. Denna grupp var lite speciell i och med att majoriteten av eleverna i 

klassen de gick i var tjejer, med ett könsförhållande på närmare 80 % tjejer och 20 % 

killar. Gruppdynamiken var god och samtalsklimatet var mycket gott, intervjuaren 

behövde i princip endast lägga fram nya samtalsteman väldigt sällan och sedan ställa 

ytterst få följdfrågor. Ingen naturlig ledare fanns i gruppen och alla tog ungefär lika 

mycket plats, trots att det framkom att de hade väldigt olika ambitionsnivåer och 

bakgrunder. Det som framförallt stod ut i den här gruppen var att deras 

genusmedvetenhet var på en avsevärt högre nivå än de andra två grupperna, och de 

kunde problematisera sitt eget genus både i relation till sig själva och till andra tjejer, 

samt till resten av samhället. Intervjun varade i 50 minuter. 

4.2 Högstadieskolorna 

Med avsikten att bidra med en tydlig kontext över olika variabler som kan påverka 

respondenternas utsagor kommer relevant statistik över de enskilda skolorna i den 

kommun studien genomförts i att presenteras nedan. 

 

Tabell 4.4 Skolkaraktäristika 

Skola Högre Lägre Betygsutveckling Genomsnittligt 

  betyg
1
 betyg

1
 Åk 9 – Gy  meritvärde 

A 6,2% 16,4% -11%  218,2 

B 8,3% 17,8% 5%  230,9 

C 4,2% 3,7% -11%  223,6 

D 5,3% 10,4% -12%  218,8 

E 15,7% 7,0% -36%  208,5 

                                                 
1
 Spalterna visar på korrelationen mellan resultatet på nationella provet i Engelska och det slutbetyg som 

sedan sattes. 
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F 13,2% 5,2% -38%  220,6 

G 8,6% 10,6% -25%  203,6 

H 7,9% 10,6% -14%  208,3 

I 4,8% 12,9% -1%  215,2 

J 5,2% 5,3% -13%  201,6 

Källa: Siris. 

 

Två distinkta mönster som står ut i tabell 4.4 är hur skolorna B och I har den bästa 

betygsutvecklingen för tjejerna som gått där, och samtidigt gör en tydlig väldigt 

konsekvent undervärdering av resultatet på nationella provet. Skolorna E och F visar 

samma mönster åt andra hållet, nämligen att de delat ut högre slutbetyg än vad eleverna 

presterat på nationella provet, elever som sedan i större utsträckning fått sänkta betyg på 

gymnasiet. 

 

Tabell 4.5 Medelvärde betygsfördelning Engelska årskurs 9 2005-2009 

Skola G VG MVG 

A 25,1% 44,0% 25,1% 

B 31,4% 34,3% 35,4% 

C 21,1% 49,4% 27,5% 

D 26,6% 42,6% 27,7% 

E 44,6% 31,5% 23,9% 

F 29,3% 32,5% 35,6% 

G 34,0% 49,9% 15,0% 

H 28,7% 45,2% 25,2% 

I 36,9% 45,6% 15,5% 

J 26,7% 43,2% 26,1% 

Källa: Siris. 

 

I tabell 4.5 ser vi inga större avvikelser utan spridningen är förhållandevis jämn. Även 

de skolor som delar ut jämförelsevis få MVGn, skolorna G och I, har en lika stor 

negativ betygsutveckling som en skola med högra andel MVG.  

 

Tabell 4.6 Betygsfördelning berörda skolor Engelska årskurs 9 2005-2009 

Tjejer Killar    

G 31% 40% 

VG 44% 39% 

MVG 23% 16%  

Källa: Siris. 

 

I tabell 4.6 ser vi bevis på att tjejer faktiskt går ut grundskolan med bättre betyg än 

killar. Att andelen killar med godkänt i betyg är nästan 10 procentenheter större än 
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andelen tjejer visar att killar har procentuellt större möjligheter att höja sina betyg än 

tjejer. 

4.3 Lektionsinnehåll 

En hypotes kring varför betygen skiljer sig åt mellan nian och gymnasiet var att 

undervisningen skulle skilja sig markant i karaktär, och att ett inövat arbetssätt från 

högstadiet inte skulle vara representerat i gymnasiet och i och med det skulle eleverna 

måsta öva in en ny kompetens. Det första alla fokusgrupper fick genomföra i 

fokusgruppen var att rangordna nio olika potentiella lektionsinnehåll efter hur frekventa 

respondenterna upplevde att de var i högstadiet. Vad varje enskilt lektionsinnehåll 

inneburit har varit odefinierat och upp till respondenterna att gemensamt definiera vad 

till exempel skillnaden mellan tal och uttal, stavning och glosor.  

 

Tabell 4.7 Fokusgrupp 1 Resultat från rangordningsövning 

Årskurs 9  Engelska A 

Skriva  Grammatik 

Grammatik  Skriva 

Glosor  Stavning 

Läsa  Läsa 

Stavning  Glosor 

Realia  Realia 

Lyssna  Lyssna 

Tala  Tala 

Uttal  Uttal 

 

Inom ramarna för denna övning tar alla tjejer ungefär lika mycket utrymme och det 

etableras snabbt ett samtalsklimat där allas åsikter respekteras och är värdefulla. I 

fokusgrupp 1 sker inga större förändringar i rangordningarna, de två typer av 

lektionsinnehåll som gör det största hoppet är glosor respektive stavning som rör sig två 

steg i endera riktningen. 

 

Tabell 4.8 Fokusgrupp 2 Resultat från rangordningsövning 

Årskurs 9  Engelska A 

Grammatik  Tala 

Läsa  Grammatik 

Glosor  Glosor 

Tala  Skriva 

Skriva  Lyssna 

Stavning  Stavning 

Lyssna  Läsa 

Uttal  Uttal 

Realia  Realia 
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En majoritet av respondenterna deltar aktivt i övningen och etablerar därigenom ett 

fruktsamt samtalsklimat. I grupp 2 har läsning sjunkit avsevärt i rangordningen, medan 

tala får anses ha gjort en förhållandevis stor ökning. 

 

Tabell 4.9 Fokusgrupp 3 Resultat från rangordningsövning 

Årskurs 9  Engelska A 

Grammatik  Grammatik 

Glosor  Tala 

Tala  Läsa 

Läsa  Skriva 

Skriva  Realia 

Stavning  Glosor 

Uttal  Uttal 

Realia  Lyssna 

Lyssna  Stavning 

 

Precis som i de andra grupperna fungerar både övningen som en bra kickstart för 

samtalet, samt att det bildar ett bra underlag för analys senare i uppsatsen. I grupp 3 är 

det glosor som gjort den största ändringen i rangordning.  

4.4 Svårighetsgrad 

När det kommer till skillnader i svårighetsgrad mellan högstadiet och gymnasiet är en 

majoritet av respondenterna överens om att A-kursen är enklare än vad årskurs 9 var, 

med två undantag i grupp 1 och ett undantag i grupp 3. Disa och Elise anser att det är 

mycket svårare på gymnasiet, och de är ensamma om den åsikten i sin fokusgrupp. Vid 

frågan om vad exakt det är som har blivit svårare anser bägge att det är 

arbetsuppgifterna som blivit svårare, något de andra i grupp 1 håller med om trots att de 

anser att ämnet i helhet blivit enklare: 

 

Alltså det är ju mer, det är inte så mycket mer att göra på lektionerna men, uppgifterna de är ju 

mycket svårare, det är ju liksom inte bara skriva en bokrecension på en bok utan vi ska ju som 

liksom analysera karaktärerna (Charlotte) 

 

I fokusgrupp 3 anser Nelly att det är svårare att få bra betyg nu, och enligt hennes 

självvärdering har hennes betyg sjunkit för att kraven är högre än vad de var i 

högstadiet. En potentiell förklaring enligt henne är: ”Alltså, rent i upplägg och så kanske 

det inte skiljer sig så mycket men, vi hade typ nya lärare varje år i engelska, bara en 

massa vikarier.” (Nelly) Värt att notera är att Nelly kommer från samma skola som Disa 

som också ansåg att det var mycket svårare nu. 
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Resten av fokusgrupp 3 ansåg att det var lättare i gymnasiet, och hade lite olika teorier 

om varför så var fallet: 

 

Alltså, min lärare i högstadiet hon hade liksom VÄLDIGT höga krav, förväntade hon sig att man 

skulle vara bra då blev kraven ännu högre, det var alltid liksom ’du ligger här (mäter upp med 

händerna) men det är väldigt lågt, så du kan göra mycket bättre ifrån dig’. Så när jag kom hit var 

det typ ’Du är ju bra på engelska’ och jag blev faktiskt förvånad! (Liselotte) 

 

Jag tror liksom att man kommer över ett steg, alltså när man lärt sig tillräckligt mycket engelska så 

kan man det, så då fortsätter det liksom utan att det är svårt längre. (Marit) 

 

Liselotte kommer från samma skola som Anna som ansåg att undervisningen på 

högstadiet höll en väldigt hög och varierad nivå. 

 

Fokusgrupp 2 har följande att säga om svårighetsgraden, mer specifikt på vilket sätt det 

är enklare nu jämfört med förut: 

 

Nej men också känns det som att det är många som inte orkar göra någonting för att hon gör det 

mycket enklare för att vi ska göra det 

(Medhåll från gruppen) 

Alltså hon orkar inte göra det, hon gör det inte svårare för att då kommer ingen göra det. (Helen) 

 

I fokusgrupp 1 finns liknande åsikter om svårighetsgraden: 

 

Anna: Jag personligen tycker inte det blivit nå svårare alls, vi bara jag vet inte. liksom… de 

uppsatser man skriver de… jag bara man fortsätter som, typ, det är inte nå… vad ska jag säga. Ja i 

nian skrev vi ju som svårare uppsatser tycker jag, om tyngre ämnen liksom. Nu är det bara typ 

recensera en film, skriv ett brev (föraktfull ton) 

Charlotte: Ja! Jag tycker det är, alltså i nian så, det gav mer  

Anna: Men det var mer olika texter då, formella informella. Nu är det bara ganska informella 

texter 

Charlotte: Men man gjorde ju typ mer fördjupade grejer, nu är det bokrecensioner 

 

Elise nämner lite tyst mitt i denna diskussion något om att undervisningen på hennes 

skola inte alls höll en särskilt varierande nivå. 

 

När grupperna diskuterar huruvida de var mer nöjda med högstadieundervisningen än 

gymnasieundervisningen (med referens till de missnöjda utsagorna om den nuvarande 

undervisningen) konstaterar majoriteten i såväl fokusgrupp 1 som fokusgrupp 2 att 

högstadieundervisningen höll en högre kvalitet (återigen står dock Disa och Elise ut, de 

anser bägge två att deras undervisning i högstadiet var innehållslös). 

4.5 Bedömningens karaktär 

Respondenterna har olika erfarenheter av hur bedömningen gick till i högstadiet. 

Fokusgrupp 2 triggar inte varandra så mycket under den här delen av samtalet, men det 
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kommer fram att de har blandade erfarenheter. Jasmine säger att proven var viktigast på 

hennes skola, Gabriella håller med om att prov var viktiga men säger även att: ”Ja, men 

förutom proven var ju liksom… jobbade man bra på lektionerna, de kollade på det 

också”. Felicia håller med, ”försökte man så fick man (ett betyg), typ”. När samtalet 

behandlar bedömningen under A-kursen upplever fokusgrupp 2 att de inte har så 

mycket kött på benen för att komma med några säkra utsagor. De säger att de skriver 

och pratar mycket på lektionstid men att de inte fått någon uppfattning om vad läraren 

tar i beaktning och vad som ingår i hennes kontinuerliga bedömning, de lyfter själva 

fram att de aldrig sett läraren föra anteckningar på lektionstid. Dock anser de att det 

rimligtvis borde vara enkelt att få bra betyg eftersom uppgifterna är så pass enkla, detta 

är gruppen överens om. Prov har de inte haft förutom nationella, och hur stor roll 

resultatet på det provet kommer ha på deras slutbetyg vet de ej. 

 

I fokusgrupp 1 har respondenterna mer att säga om bedömning, och följande 

meningsutbyte citeras i sin helhet då det illustrerar såväl högstadie- som 

gymnasieerfarenheter, samt flera aspekter av de teorier som ligger till grund för denna 

uppsats: 

 

Elise: Jag tror det var mest prov och så på min skola i alla fall. 

Charlotte: På min med, alltså man var ju inte tvungen att komma på lektionerna bara man fick bra 

på proven. 

Disa: För mig var det typ så att om man var på lektionerna och var trevlig, då fick man G, och om 

man jobbade bra, då fick man VG. 

(Alla skrattar) 

Disa: Det var ju så! Om man var snäll och trevlig. 

Charlotte: Jag tycker det är så nu! Alltså med [manlig lärare], det räcker med att vara där 

(Några instämmer) 

 

Diskussionen fortskrider och respondenterna konstaterar att språklig korrekthet är 

väldigt viktig för deras lärare, det spelar ingen roll om det som produceras ligger på en 

högre kunskapsnivå, är det inte rättstavat kan det inte bli mer än godkänt. 

 

I den tredje fokusgruppen kommer ingen större diskussion ur ämnet bedömning och 

följande två citat är de som står ut ur mängden: 

 

Liselotte: Jag tror min lärare bara liksom, vägde in allt vi hade lämnat in, hon satt med en massa 

små lappar och kunde säga exakt vad man fått på varje grej, ’tillsammans blir detta...’ 

Marit: Viktigt var väl att man försökte... Jag tror vi hade mycket såhär, att man tränade in vissa 

grejer och sedan kom ett prov, man liksom tränade inför provet... sen fick man betyg efter proven 

 

Gruppen åker iväg på ett sidospår men hittar snart tillbaka till ämnet bedömning: 

 

Klara: Men vi får ju inte, känns inte som det är så mycket underlag. Det är väl i princip så att det 

man får på nationella, det är där man hamnar. 

Nelly: Det känns ju typ som att det man gör är att träna upp inför nationella, också kollar liksom 



29 

 

nationella vad man kan då. 

Klara: I högstadiet sa typ våra lärare att nationella kan bara höja betyget, inte sänka det. Också 

kommer man hit också är det liksom nationella är jätteviktigt 

4.6 Att vara tjej i skolan 

Det sista temat som diskuterades i fokusgrupperna var hur respondenterna upplevde att 

vara tjej i gymnasieskolan kontra i högstadiet, om det fanns några skillnader däremellan 

eller hur tjejerna behandlas till skillnad från killar. Här var det en stor skillnad 

fokusgrupperna emellan, och även inom grupperna. Fokusgrupp 2 anser inte att killar 

och tjejer behandlas annorlunda, förvisso får killar mer tillsägelser men det är endast för 

att de också talar mer. De leder in sig själva på ett kort sidospår med att tjejer när de får 

högre betyg endast får dessa på grund av att killarna helt enkelt inte varit lika duktiga. 

 

Fokusgrupp 1 har mer blandade åsikter kring skillnaderna tjejer och killar emellan. Två 

av respondenterna säger direkt att tjejer och killar inte behandlas olika (Disa och Elise) 

men de andra tre och särskilt Charlotte anser att det är rätt stora skillnader. 

 

Anna: Jag tycker vissa… lärare ändå kan- 

Charlotte: Ja, men typ de äldre, då är det mer liksom- 

Anna: ’Du är ju tjej’ 

Charlotte: Ja! 

Anna: ’Allt du förstår dig på är smink’ 

Charlotte: Ja jag tycker [manlig lärare] är lite sådär ibland, lite gammaldags liksom 

Disa: Men han menar ju ändå inte att killarna är bättre 

Anna: [Manlig lärare] är lite så ibland (vissa håller med), han är liksom en bra ämneslärare men 

han har lite fördomar (medhåll igen) men liksom, du är tjej, vad var det han sa, ’Anna du blir 

läppstiftstekniker och [manlig klasskamrat] skotertekniker’ och det var just medan jag höll min 

skoterkurs så jag bara log åt honom. 

Charlotte: Men det känns ju som att... som när [manlig klasskamrat] säger att ’Öh tjejer är ju bättre 

än oss’ i klassrummet så liksom, förväntar sig läraren mer, det blir liksom inte hela världen om en 

kille gapar i klassrummet, då är som [kvinnlig lärare] ganska lugn och bara ”haha” men om en tjej 

gör det då blir det liksom, ’jaha… oj… sa du verkligen det där’ 

 

Den sortens genusbundna diskriminering i klassrummet känner även Liselotte igen från 

sin tid på högstadiet.  

 

Jag tror att högstadiet, då var det lite mer, såhär skillnad på. Men då liksom, när killarna pratar 

längst bak i klassen då är det okej, men när tjejerna pratar var det ju som, ’Vad håller du på med?’ 

(Liselotte) 

 

I fokusgrupp tre är respondenterna överens om att det inte sker någon särbehandling i 

deras nuvarande skolsituation. ”Vår skola är bra på det generellt, att alla är värda lika 

mycket” säger någon. De poängterar dock att det går väldigt få killar i klassen vilket 

kanske påverkar uppfattningen av särbehandling. Däremot har de väldigt mycket att 

säga om vad det innebär att vara tjej överhuvudtaget, både i relation till sig själv och till 
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andra människor. Enligt respondenterna börjar ens skolgenus formas någon gång i 

mellanstadiet eller när den första riktiga inlämningsuppgiften eller det första riktiga 

provet genomförts. Här i tidig ålder började tjejerna att jämföras sig själva med 

varandra, och bra resultat blev både en oerhörd prestigemarkör och ett inneboende 

attribut i kvinnlighet. Marit: ”Får man inte bra på proven är det som att man är 

okvinnlig…”. Respondenterna menar att de själva drivit på varandra till att forma sin 

prestationsbaserade attityd till skolan, och medan killar skrutit om att inte plugga har 

tjejer varit tvärtom och alltid fokuserat på betyg. En utsaga om var denna självbild har 

sitt ursprung kommer fram när en respondent berättar om hur hennes föräldrar aldrig 

varit glada för hennes skull när hon fått exempelvis ett MVG, men öst beröm över 

hennes lillebror när han fått godkänt på ett prov, en dubbelmoral det märks att hon tar 

illa vid sig av. 

 

Avslutningsvis i diskussionen om kön och genus lägger Klara fram följande teori kring 

skillnaden mellan killars och tjejers betyg i gymnasiet. 

 

Sen kanske det är så att tjejer, eller jag har ju inga siffror men, men det känns som att tjejer i 

allmänhet redan har högre betyg än killar, så det kanske är svårare, liksom att hänga kvar i ett 

MVG än vad det är ett G eller VG. (Klara) 

4.7 Egna teorier om problemområdet 

Redan i respektive fokusgruppsintervjus inledning klarlades vad problemområdet och 

syftet med undersökningen och intervjun var, med avsikt att få respondenterna att tänka 

i de eftersökta banorna när de förde sina resonemang. När intervjuerna närmade sig sina 

slut erbjöds således alla grupper chansen att dels delge alla övriga tankar som hade dykt 

upp under intervjuns gång, dels komma med egna teorier kring varför flickors 

betygsutveckling ser ut som den gör.  

4.7.1 Motivation 

Motivation är en faktor som framträder i fokusgruppsamtalen. Det visar sig att 

motivation är något som kan både hjälpa och stjälpa respondenterna, se exempel nedan.  

 

Men… jag förstår som ändå på ett sätt, fast det kanske är så mycket i vår situation. Men när man 

har en lärare som jag tycker är sämre än läraren jag hade i nian, så får man ju inte samma sug, 

känner inte liksom ’å shit nu har vi engelska’ så kände jag förut, åh gud vad kul - man ville gå dit! 

(Charlotte) 

 

Jasmine i fokusgrupp två ger uttryck för liknande tankegångar om bristen på 

motiverande undervisning, se nedan. 

 

Kraven kanske är lägre för tjejerna när man börjar så… det blir ingen utmaning… och för killarna 

blir det lagom, så de blir bättre, också blir tjejerna sämre, för det är tråkigt… eller något. (Jasmine) 
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Marit  berör ämnet motivation när hon pratar om skiftet mellan grundskolan och 

gymnasiet. 

 

Jag tror det kan bero på att man har satsat så mycket i nian så att då känner man sig skoltrött och 

orkar inte gymnasiet, man har liksom kört ut sig i nian, man orkar inte samma tempo. Sen känns 

det som att tempot ökar i gymnasiet och då kollapsar man. (Marit) 

4.7.2 ”Tidsperspektivet” 

Alla tre fokusgrupper diskuterar den särskilda strukturskillnaden som finns mellan 

grundskoleundervisning och gymnasieundervisning, och hur dessa påverkar chanserna 

till att få ett bra betyg. 

 

Charlotte: Nej men jag har liksom inte fått visa vad jag kan, så jag är sämre i engelska nu, enligt 

mina egna bedömningar, än vad jag var i nian. Och det tycker jag är för att jag inte har fått visa 

vad jag kan. Vi hade en gång vi skulle redovisa tal, och då var jag sjuk och det har inte jag fått 

göra om, så där har jag liksom sumpat mina chanser att få visa vad jag kan. 

 

Jämför detta uttalande med Gabriellas nedan. 

 

Gabriella: Men typ, i högstadiet, där är det ju inte liksom engelska a, engelska b och engelska c. 

Där är det ju som, bara en. Då har man ju tre år på sig, att bygga upp det. Men nu har man bara ett 

år, och då har läraren ingen aning om vad man gjorde förut… och då är det kanske inte lika lätt att 

sätta lika högt betyg som förut. 

 

Här är resonemangen mellan Charlotte i den första gruppen och Gabriella i den andra 

gruppen väldigt snarlika. Även i den tredje och sista fokusgruppen kommer samma sak 

upp, fast med ett annat perspektiv på det hela. 

 

Liselotte: Förutom kunde man ju nästan ta det lugnt ibland och bara satsa hårt i nian, nu måste 

man ju satsa hårt hela tiden.  

Klara: Ja det är verkligen så att varje uppgift måste man sitta och kolla igenom tusen gånger för 

varje uppgift känns avgörande. 
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5 Analys 

I analysavsnittet kommer det resultat som framkommit i empiridelen analyseras utifrån 

de perspektiv som lyfts fram i teoriavsnittet samt utifrån de förutsättningar vi vet att 

varje enskild respondent fått med sig från den högstadieskola hon tidigare gått på. 

5.1 Undervisningens karaktär 

Respondenternas uppfattning om skillnaderna i lektionsinnehåll mellan grundskolan och 

gymnasiet som åskådliggörs i tabell 4.7-4.9 visade olika resultat i de olika grupperna. 

Alla respondenter var överens om att grammatik var något väldigt viktigt i nian, vilket 

bekräftar Tholins (2006, s. 159-161) forskning där grammatik ofta är ett framskrivet 

kriterium i lokala kursplaner på grundskolenivå. Vidare i Skolverkets (2001) forskning 

kring flickors och pojkars kapacitet i engelskämnet presterar flickorna högre än 

pojkarna såväl muntligt som skriftligt, och i fokusgrupp 1 sker inga större 

omprioriteringar i lektionsinnehållet som gör att pojkarna borde få ett övertag. Snarare 

verkar det som att flickornas övertag ökar, särskilt i fokusgrupp 2 där den receptiva 

läsningsaspekten som enligt Skolverket innebär en mindre skillnad mellan könen 

minskar i omfång till fördel för tal, en aspekt där flickor har ett övertag. I fokusgrupp 1 

nämner dock respondenterna att det är viktigare att prata än att prata korrekt, och 

fokusgrupp 2 pratar om att killarna gör mer väsen av sig och syns mer, och frågan är då 

om inte pojkarna får ett övertag då de tar för sig och hörs mer i klassrummet.  

5.2 Hur ser tjejer på möjligheterna att lyckas i gymnasiets engelskkurs 

jämfört med chanserna i högstadiet? 

Diskussionen om svårighetsgrad leder i olika riktning i de olika grupperna. Tankar som 

framträder är att ett skifte till undervisning på en enklare nivå kan vara såväl 

motiverande som inte. Det är svårt att dra några slutsatser från respondenternas tankar 

då de flesta har svårt att formulera sina åsikter om svårighetsgraden i tydliga ord. Att det 

både är enklare och svårare på samma gång anser flera utan att kunna specificera. Två 

respondenter, Disa och Elise, står ut i det insamlade underlaget och hade ofta en åsikt 

som avvek från de andra i sin grupp. Bägge ansåg att gymnasiet var avsevärt svårare än 

grundskolan, och de var inte lika snara att hålla med de andra i gruppen om att stora 

delar av A-kursen var repetition. ”Vi gjorde typ ingenting” säger Disa om sin tid i 

högstadiet. Om statistiken för resultaten på hennes högstadieskola undersöks upptäcker 

vi att 38 % av alla flickor därifrån sänker sina betyg på gymnasiet. Vid en jämförelse 

med en annan respondent i gruppen, Charlotte, som ansåg att även om nivån var högre 

så var mycket repetition och således ändå inte svårt, så kom den respondenten från en 

skola där bara 11 % av flickorna fått sänkta betyg. Från detta är det rimligt att anta att 

det är Disas erfarenheter från grundskolan som gör att det blir för svårt i gymnasiet.  

 

Det statistiska ursprungsmaterialet säger ingenting om vad de 38 procenten som får 

sänkta betyg rör sig mellan för betygssteg, men både Disa och Charlotte gick på skolor 
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där det fanns en jämn fördelning mellan alla betygssteg så ingen av skolorna står ut som 

att ha gett eleverna större möjligheter att sänka sina betyg genom en överrepresentation 

av MVGn.  

 

Disa gör gällande att kombinationen gott uppförande och ansträngning kunde leda till 

högre betyg på hennes skola, en potentiell slutsats är alltså att i detta fall får flickor 

sämre betyg i gymnasiet ur en kombination av låg nivå på undervisningen i grundskolan 

samt en möjlighet att få högt betyg utan att det motsvarar en reell kunskap. Här finns 

utrymme att fundera kring Klapp Lekholms (2006) forskning som visade att 

lågprestigeskolor var benägna att ta mer personliga egenskaper i beaktning i 

bedömningen. En titt på det statistiska materialet som lyfts fram för Disas skola visar 

även att en övervärdering av betygen är vanlig under vissa år, i snitt 13,9 % av eleverna 

har fått ett högre slutbetyg än resultatet på det nationella provet. Disa kan även inte 

erinra sig att prov var ett instrument läraren använde för bedömning, och graden av 

rättssäker bedömning känns tvivelaktig med elevens erfarenheter som utgångspunkt.  

 

En annan respondent vars erfarenheter står ut i mängden är Anna. Hon är den som är 

mest övertygad om att gymnasiet inte är svårare än högstadiet och att såväl variationen 

är bristande som att graden av repetition är hög. Detta är särskilt intressant då Annas 

skola är den enda där tjejernas betygsutveckling visar positiva siffror. En titt på den 

statistik som finns tillgänglig visar att det är en förhållandevis jämn distribution av 

betyg, men att skolan utmärker sig som den som ger flest slutbetyg som är lägre än 

resultatet på nationella provet. Här kan det således istället röra sig om att betygen 

undervärderas och höjs i gymnasiet av den anledningen. Liselotte som läst på samma 

skola som Anna pratar även hon om att kraven varit väldigt höga på den skolan i och 

med att det finns en övervägande andel familjer med hög socioekonomisk status i 

området, något hon anser hindrat vissa från att få höga betyg. Själv säger hon att hon 

inte ens förstått att hon varit duktig på engelska för att lärarna inte visade den sortens 

uppskattning i högstadiet. 

 

En av de mer intressanta utsagor som träder fram i fokusgruppsintervjuerna är när 

Charlotte rannsakar sig själv och säger att hon känner att hennes kompetens har sjunkit 

sen hon började gymnasiet, då hon inte blivit tillräckligt utmanad och stimulerad. Är det 

inte roligt att gå på engelskan så vill man inte anstränga sig heller, säger hon. Utan en 

bredare kontext går det inte att spekulera i hur detta påverkar tjejer mer än killar, men 

om Jasmines uttalande om att tjejer kanske får sämre resultat för att de inte blir 

utmanade längre medan killar får bättre eller liknande betyg för att nivån blir helt rätt 

för dem appliceras blir perspektivet desto intressantare. Med vetskapen om att mindre 

resurser läggs ned på tjejer än killar i skolan (SOU2009:64 s. 163) vore det inte orimligt 

spekulera kring huruvida lärarna lägger sin energi på att levandegöra undervisningen för 

killarna då de ”ligger efter” och att tjejerna på så sätt faller mellan stolarna. 
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Charlottes respektive Gabriellas åsikter kring hur betygen sätts i grund- respektive 

gymnasieskolan med avseende på den specifika strukturen där läraren exponeras 

avsevärt mindre för varje enskild elev i gymnasiet jämfört med grundskolan är 

intressanta. Fokusgrupp 2 nämner att killarna tar mer plats i klassrummet, kanske 

framförallt för att de är nästan dubbelt så många. Det är samma grupp som inte 

upplevde att läraren var så uppmärksam med vem som faktiskt presterade på 

lektionerna, och om den observationen är sann kommer läraren när han eller hon ska 

erinra sig vem som gjort vad på lektionstid potentiellt komma ihåg killarna eftersom de 

hörts och synts mer. Enligt Korp (2010, s 155) existerar det ett missförstånd i den 

svenska gymnasieundervisningen idag där ett godkänt på en tidig uppgift under en kurs 

gång kan förhindra chansen att få MVG i kursbetyg, något som innebär att läraren 

oavsiktligt antingen inte tror att eller inte ger eleverna chansen att kunna utvecklas 

under kursens gång. Spår av detta går att urskilja i respondenternas upplevelser där de 

anser att man alltid måste prestera på topp för att få ett toppbetyg, och att en miss kan 

sabotera alla ens framtidsutsikter. 

 

Motivation är en återkommande faktor i alla tre fokusgrupper men precis som i andra av 

de teman som tas upp under intervjuerna tar sig variabeln uttryck på olika sätt. 

Respondenterna ger intrycket av att motivation är något väldigt viktigt, och att den kan 

hänga på mycket olika faktorer. Både för enkel och för svår undervisning kunde visa sig 

motivationssänkande för en del, samtidigt som den var motiverande för andra 

respondenter. Vad som framgår i den tredje fokusgruppen är dock att motivationen inte 

är en helt och hållet positiv kraft. Det faktum att nästan en fjärdedel av alla tjejer i övre 

tonåren mår psykiskt dåligt kombinerat med utsagorna om den press det innebär att vara 

tjej i skolan målar upp en bild av en tillvaro som är så stressfylld att det är kan bli 

handikappande (SOU2009:64 s. 79).  

 

Tittar vi på hur kriterierna för grundskolan och gymnasiets engelska skiljer sig åt (se 

avsnitt 2.2) märker vi att de i själva verket inte skiljer sig åt nämnvärt mycket alls. 

Respondenternas upplevelser av att gymnasiet visat sig vara mycket repetition går 

möjligen att knyta an till att det i lärarens uppdrag de facto inte är meningen att ta 

engelskundervisningen till några svindlande höjder utan bara att göra den snäppet mer 

avancerad, något som uppenbarligen leder till leda hos eleverna.  

 

Resonemang om att grundskolans undervisning var optimal till skillnad från gymnasiets 

upplägg med kurser går att föra i en del olika riktningar. Enligt Marit satsas det så 

oerhört hårt på betygen i nian då hela grundskolan i princip lett fram emot den sortering 

som ska ske inför gymnasievalet att det inte är orimligt att gå in i väggen. Tjejerna 

pratar även om det faktum att det gick att vara rätt avslappnad i sjuan och åttan eftersom 

det var i nian det gällde. Ett potentiellt resonemang vore att i ettan på gymnasiet är då 

eleverna återigen i en situation där de har minst tre år kvar innan någon form av 

sortering ska ske igen, så de slappnar av alternativt orkar inte anstränga sig lika mycket, 
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och A-kursens betyg blir lidande. Marit som kommer med detta inlägg var inte säker på 

hur kurserna egentligen fungerande, och om exempelvis bara den kurs med högst 

”bokstav” var det betyg som sedan räknades in i poängsnittet, vilket stärker tesen om att 

en avslappning sker i ettan. Vad som motbevisar detta är dock Klara och Nelly som 

anser att det nu måste satsas hela tiden för att få bra betyg i alla kurser, men de är även 

de enda som uttrycker liknande tankar så det är möjligt att de särskiljer sig från resten 

av respondenterna med sina perspektiv. 

 

Vad som framgår tydligt i alla tre fokusgrupperna är att respondenterna själva målar upp 

en bild av att den högstadieskola de gick på är oerhört viktig för möjligheterna att 

lyckas i gymnasiet, något som stämmer väl överens med den statistik som har format 

denna undersöknings problemområde. Med vetskapen från Tholin och Selghed om att 

det fortfarande finns lärare som lever kvar efter den relativa bedömningsmodellen vore 

det inte omöjligt att det från vissa skolor sker en övervärdering av ett antal elevers betyg 

med motiveringen att det ska finnas en viss andel med betyget godkänt, väl godkänt och 

mycket väl godkänt. Det här är något som i så fall sker även om det inte finns någon 

elev som når upp till kursplanernas betygskriterier. Om elever från en dylik skola sedan 

börjar på en gymnasieskola där den kriteriebaserade bedömningen utförs som den ska 

kommer eleven att få ett potentiellt sänkt, mer rättvisande betyg.  

 

Om betygsfördelningen i årskurs 9 på två av studiens skolor väljs ut, å ena sidan den 

skola som uppvisade en positiv betygsutveckling och å andra sidan en av de med mest 

negativ betygsutveckling, se tabell 5.1 nedan, är spridningen nästan identisk. 

 

Tabell 5.1 Genomsnittlig betygsspridning årskurs 9 2005-2009 

Medelvärde  Skola B Skola F 

Godkänt  31 % 29% 

Väl godkänt  34 % 32% 

Mycket väl godkänt 35 % 35% 

Källa: Siris 

 

Skola B ligger i en central stadsdel med en stor andel högutbildade föräldrar medan 

skola F ligger en bit utanför staden i en mer lantlig omnejd. Den enda slutsats vi kan dra 

från detta är att ungefär lika många både från en skola som ”lyckas” samt en som 

”misslyckas” har möjligheten att röra sig uppåt eller nedåt efter betygsskalan (hade alla 

haft MVG hade det varit omöjligt att se en positiv betygsutveckling t.ex.).  

 

Om de siffror detta medelvärde räknats ut ifrån dock korreleras mot statistik om hur 

slutbetyg och resultat på nationella avvikit från varandra ser vi exempelvis att skola F 

under perioden 2005-2009 hade gett 13,2 % ett högre slutbetyg än deras resultat på 

nationella. Om vi erinrar oss att Disa som gick på skola F berättade både att de inte 

utförde några uppgifter som visade några särskilda kunskapskvalitéer, samt att det 
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räckte med att vara snäll och trevlig för att få ett bra betyg, är det inte orimligt att dra 

slutsatsen att den relativa betygssättningen fortfarande sitter i väggarna eftersom 

betygen trots den låga nivån har en jämn spridning, precis som i Selgheds intervjuer. 

Således skulle vissa elever där fått höga betyg för att de visat kvalitéer som höjt dem 

över de som fått lägre betyg, men som inte motsvarar ett riktigt kunskapskrav vilket då 

gör att de är oförberedda för de krav som sedan ställs i gymnasiet.  

5.3 Att vara tjej 

Upplevelserna av och medvetenheten om sin egen könsroll varierade mellan de olika 

grupperna. Två av tre grupper lyckas dock a styrk delar av den skolforskning 

som finns inom ämnet. Utan att det ens lyfts fram av intervjuaren börjar en grupp 

diskutera hur de socialiserats in som högpresterande individer, vilket bekräftar Klapp 

Lekholms (2010, s. 134) observationer om att tjejer visar en större motivation för 

lärande. Respondenterna i den gruppen gör dock som tidigare diskuterats (se avsnitt 4.6) 

klart att det inte är lustfylld motivation, utan snarare en krav- och ångestfylld sådan där 

hela skoltiden varit en kamp för att inte få dåligt betyg och på så sätt svika sin 

”kvinnlighet”. Gruppen visar en enad bild av en stressfylld tillvaro, något som stämmer 

av väl mot resultatet i statens offentliga utredning om jämställdhet i skolan. Även 

observationerna i SOU2009:64 kring hur tjejer behandlas annorlunda av lärare i 

klassrummet och inte tillåts göra saker som killarna bekräftas av studien, där tysta tjejer 

oavsiktligt premieras i och med att utåtriktade tjejer bestraffas av lärarna. 

 

Om vi följer Jasmines resonemang, det om att tjejer i och med sina högre betyg i nian 

har procentuellt sett större möjligheter att sänka sina betyg än att höja dem, som 

förankring är det intressant att diskutera relationen mellan lärares förväntningar och de 

betyg de sätter. Eftersom Klapp Lekholms (2010, s. 134) forskning visar att 

högpresterande elever får utstå högre krav på faktiska kunskaper än lågpresterande där 

egenskaper som inte tillhör kursplanerna spelar in, vore det inte orimligt att tjejers 

betygsövertag om 10 % gör att det ställs högre krav på dem i gymnasiet än på killarna. 

Anledningen till att detta skulle ske just i gymnasiet och inte tidigare kan bero på att det 

i grundskolan inte skett någon betygssättning tidigare, så att en etablerad ledning inte 

finns ännu. 
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6 Diskussion 

I denna avslutande del kommer metoden samt resultatet att diskuteras och 

problematiseras.  

6.1 Metoddiskussion 

Valet av metod visade sig vara gott, och fokusgruppintervjuerna gav väldigt goda utfall. 

I många utsagor bistod respondenterna varandra i att komma fram till ett svar, och som 

intervjuare blev risken för att råka ställa en ledande fråga avsevärt mindre än i en 

situation där intervjuaren ständigt ställer frågor. En grupp var inledningsvis lite 

tillbakadragen, nämligen den  intervjuaren haft kontakt med tidigare. Efter ett 

klargörande att undersökningen inte på något sätt hade med deras lärare att göra och att 

intervjuaren inte var där i egenskap av lärare utom som observatör, och ytterligare 

betoningar av anonymitetsgarantin och att de fick uttrycka sig hur fritt som helst utan att 

behöva vara rädda för repressalier, var det som att dammluckorna hade öppnats och de 

blev hur frispråkiga om sina lärare som helst. 

 

I fokusgruppslitteraturen lyfts det fram att det förr i tiden var vanligt att anlita en 

professionell intervjuare men att det numer anses positivt att intervjuaren, sekreteraren 

och forskaren är en och samma person. Nu har den typen av utgift inte varit aktuell i 

vilket fall som helst, men det har funnits tillfällen då det helt klart hade varit givande att 

ha mer träning i intervjuteknik, särskilt då det gäller att plocka upp vissa av de mer 

osynliga trådar respondenterna väver och som potentiellt hade kunnat leda till mycket 

intressanta saker. 

 

En annan svårighet som redogjordes för i metodavsnittet och som sedan visade sig 

mycket sann var den om inspelningen av fokusgrupperna. Att transkribera yttranden av 

5 respondenter av samma kön och samma ålder som talar samtidigt var lättare sagt än 

gjort, och tyvärr har vissa diskussioner helt enkelt gått förlorade för att 

ljudupptagningsinstrumenten och transkriberaren inte kunnat särskilja annat än en vägg 

av röster. Eftersom intervjuaren och den som transkriberat varit en och samma person 

dock har ju fördelaktigt den faktiska närvaron under dessa kakofoniska stunder kunnat 

utesluta att någon alldeles essentiell information gått förlorad.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vad som kunde ligga bakom att 15 % av 

tjejerna i Umeå kommun fick ett lägre betyg i Engelska A än vad de hade när de gick ut 

nian. Metoden för att ta reda på detta var att gå direkt till den drabbade, nämligen tjejen 

som var mitt i händelsernas centrum där tillfället där en dylik betygssättning skulle ske 

var förestundande. Förhoppningen var att från detta perspektiv kunna belysa vad det är 

som gör att just tjejer drabbas i gymnasiet när killar inte gör det. Frågeställningarna var 
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således centrerade kring tjejernas upplevelser av grundskolan och gymnasiet, med 

särskild betoning på bedömning samt vilka förändringar som skett däremellan.  

  

Trots att en kvalitativ intervjustudie inte medför några direkta möjligheter att 

generalisera har det ändå varit möjligt att urskilja ett antal perspektiv i detta material 

som varit intressanta. Vad studien huvudsakligen visat är att skilda förhållningssätt i 

bedömning på de olika grundskolorna påverkar förändringen i betyg på gymnasiet. 

Denna observation görs dock innan faktumet att killars betygsutveckling skiljer sig 

markant från tjejernas även från samma skolor tas i beaktning. Att det visar sig att lärare 

tar personliga egenskaper såsom ”snäll och trevlig” i beaktning illustrerar hur det finns 

stora chanser att de skolor vars elever har en negativ betygsutveckling skulle kunna ha 

en lärarkår som gett för snälla betyg (läs mer om detta under rubriken didaktisk 

implikation nedan), något som är värt att undersöka vidare med mer specifika studier av 

de skolor där de största negativa betygsutvecklingarna gått att identifiera. 

 

Det fanns en ytterligare svårighet i att dra slutsatser utifrån undersökningen då det 

visade sig dels att en tredjedel av respondenterna inte hade några direkta åsikter om sitt 

eget genus, dels att ingen av grupperna egentligen hade reflekterat över vad som 

utgjorde underlaget i den bedömning deras lärare gjorde.  

6.3 Didaktisk implikation 

Det är uppenbart att något är fel i övergången mellan grundskolan och gymnasiet i 

Sverige enligt de respondenter som intervjuats i denna studie. Många respondenter 

tycker att grundskolan var bättre än gymnasiet, något som kan förefalla konstigt då det 

är i gymnasiet som eleverna äntligen fått välja själva vad de vill plugga. Mönster som 

går att se är att vissa tycker engelskundervisningen blivit enklare, medan andra i samma 

klass tycker den blivit svårare. Att undervisningen upplevs vara repetition av 

grundskolan kan förklara en bristande motivation hos tjejer i skolan. Det är möjligt att 

argumentera för att detta snarare är en strukturell effekt av A-kursens design och något 

som skulle kunna överbryggas om lärare var mer måna om att läsa av klasserna och 

lägga undervisningen på en nivå där den inte blev onödigt repetitiv, även om vissa 

grader av repetition kanske är svåra att undvika. Den andra aspekten som går att koppla 

till kursplaner är att det verkar finnas tendenser som visar på att en rättvisande 

bedömning inte sker på vissa grundskolor, något som drabbar de som fått ett 

missvisande betyg i grundskolan. Det känns rimligt att anta att en tjej som får ett högt 

och övervärderat betyg i grundskolan kommer uppleva gymnasiet som svårt då samma 

insats plötsligt ger ett lägre betyg än det gjorde innan, medan en elev som fått ett rättvist 

betyg måhända finner gymnasiet svårare men samtidigt inte ställer högre krav på sig 

själv än vad hon borde. Respondenterna säger själva att lärarna har högre förväntningar 

på tjejer och därför ställer högre krav, och det går att spekulera i om inte lärare som vet 
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att elever kommer från en viss skola med ett bra betyg borde prestera bra, när de i själva 

verket inte förtjänat de betyg de fått från första början. 

 

En annan, mer personlig reflektion, är den att eleverna har väldigt mycket insikt och 

åsikter om vad som är bra och vad som är dåligt med undervisningen, och att de kan 

göra väldigt skarpa observationer av vad som händer i klassrummet. Om fler lärare såg 

till att integrera elevernas förmåga att utvärdera i sin egen planering, tror jag att många 

av problemen med bristande motivation, för lätt eller för svår undervisning, för tråkiga 

arbetsformer etcetera skulle kunna undvikas.  

6.4 Förslag för vidare forskning 

Förslagsvis vore det en bra idé att genomföra en mer omfattande studie som involverar 

mer respondenter, med målet att kunna dra fler konkreta slutsatser om vilka faktorer 

som spelar in och inte när ett betyg sätts. Med utgångspunkt i respondenternas åsikter 

om att det som påverkar gymnasiegången mest är vilken grundskola de kommit ifrån 

vore det intressant att följa en grupp tjejer från två skolor med avsevärt olika 

betygsutveckling från högstadiet till gymnasiet, och kontinuerligt följa upp vad som 

hänt med deras betyg, vad deras lärare haft för inställning till bedömning och annat.  

 

Det vore även intressant att följa upp spåret som uppkommit om tjejers 

prestationsångest för att se om det potentiellt kan vara så att tjejer går in i väggen i 

gymnasiet och därmed får sänkta betyg. Att motivation är ett problem är tydligt från 

respondenternas upplevelser. Kopplingen till progressionen i kursplanen vore intressant 

att följa upp, och en studie där elever följs upp inte bara mellan grundskolan och A-

kursen utan även B och potentiellt C-kursen skulle kunna visa om det sker en svacka i 

betyg just i A-kursen men att de höjs igen i B och C-kurserna. 
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