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Förord 
 
Först av allt vill jag tacka min vetenskaplige handledare Elisabeth Lundmark som med 
kunskap, engagemang och tålamod har bidragit med värdefulla råd, hjälp och uppmuntran 
under arbetets gång. 
 
Jag vill också rikta ett tack till de elever som medverkat i undersökningen och därmed hjälpt 
mig att genomföra studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 
 
Syftet med föreliggande studie var att ur genusperspektiv belysa betygsskillnader mellan 
flickor och pojkar i grundskolans år 9. Med utgångspunkt i kvalitativ metod och genom 
personliga intervjuer och en enkätundersökning har uppsatsförfattaren sökt kunskap via 
elevers egna upplevelser. Elever har själva fått uttrycka sina uppfattningar angående 
betygsskillnadens orsaker mellan könen. Tolkningen av enkätundersökningen och resultatet 
av de personliga intervjuerna pekar på att betygsskillnader mellan könen går att spåra till de 
skrivna och oskrivna regler som könen följer genom att finnas till i den kulturella och sociala 
miljö som präglar det nuvarande samhället i stort. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
 

Sveriges satsning på en allmän skola har sin grund i beslut som är politiskt fattade. De syftar 
på att ge möjlighet till utbildning åt alla, oavsett samhällsklass, ursprung, kön eller ålder. I 
förlängningen ska skolsystemet även långsiktigt stärka och verka för demokratin i det svenska 
samhället. Utbildningsdepartementet (1994) uttrycker skolans värdegrund enligt följande: 

 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i 
skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar …. Skolan har en 
viktig uppgift att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 
förmedla (Lpo 94 s 5, Lpf 94 s 23). 
 

En anledning till en bred och djup utbildningssatsning är att dagens kunskaps- och 
informationssamhälle ställer stora krav på utbildning. Tillgången på utbildad och kompetent 
arbetskraft utgör ofta en viktig konkurrensfaktor för privata företag liksom offentlig sektor på 
såväl lokal som global marknad. Globaliseringen har genom det internationellt utökade 
utbytet av varor och tjänster bidragit till att skapa en hårdare konkurrens. Svenska företag har, 
genom det globalt sett relativt höga löneläget, svårt att hävda sig internationellt när det gäller 
låglöneproducerade varor och tjänster samt råvaruförsäljning. Den svenska nischen är därför i 
huvudsak inriktad mot högförädlade produkter och/eller tjänster med krav på välutbildad 
personal. I SOU (1997:58) konstateras att arbetsmarknaden förändras i flera avseenden. 
Industrins andel av sysselsättningen har minskat sedan 1970- talet medan den offentliga 
sektorn har stagnerat. Samtidigt har den privata tjänstesektorn vuxit snabbt under 1980- och 
1990- talet. Tjänsteproduktionen ställer krav på flexibilitet och kundanpassning. 
Varuproduktionen minskar den standardiserade massproduktionen. Istället produceras korta 
serier med ökad variation i produktutformningen. För enskilda kunder kan till och med krav 
på skräddarsydda lösningar tillgodoses. Båda sektorerna kräver i allt större utsträckning 
anställda med specialinriktad kompetens. 

 
Både inom industri- och tjänstesektorerna går utvecklingen mot allt mer kunskapsintensiv produktion, dvs 
högre krav på de anställdas kompetens. Den nya informationsteknologin har inneburit att många 
rutinuppgifter försvunnit eller påtagligt minskat i omfattning, och att kraftiga produktionsökningar kunnat 
åstadkommas trots färre antal anställda (SOU 1997:58 s 19 f). 
 

På individnivå betyder det att kravet på utbildning har ökat. Över tid har det blivit svårare för 
unga människor, utan egentlig arbetslivserfarenhet, att få arbete med enbart 
grundskoleutbildning. Där kraven för att få ett arbete tidigare var grundskola eller mindre, 
krävs idag gymnasieutbildning. Där arbetsgivare tidigare hade behov av arbetskraft med 
gymnasiekompetens krävs idag högskole- eller universitetsutbildning. Sehlberg1  visar med 
SSAB Tunnplåt i Luleå som exempel att för trettio år sedan kunde vem som helst bestämma 
sig för att börja arbeta åt det företag som då hette NJA. ”Det var bara att cykla in genom 
grindarna och säga att jag ska börja jobba här - sen var man anställd” Numera är 
gymnasiekompetens ett minimikrav. För högre tjänster är eftergymnasiala studier ett måste.  
 

                                                 
1 Per Sehlberg är personalchef vid SSAB Tunnplåt i Luleå. Under vårterminen år 2000 höll han en 
gästföreläsning i organisation vid  Ltu, institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap. 
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Det offentliga skolsystemet i Sverige är uppdelat i den frivilliga och den obligatoriska skolan. 
De skolformer som räknas som frivilliga är förskoleklassen, gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen och utbildning för psykiskt 
utvecklingsstörda vuxna. De obligatoriska skolformerna är grundskolan, sameskolan, 
specialskolan och särskolan. Både den frivilliga och den obligatoriska skolformen är avgiftsfri 
(Skolverket, 2003 a).  
 
Den obligatoriska nioåriga grundskolan är den skolform som i särklass hyser flest elever. Av 
knappt 1,8 miljoner invånare som under år 2000 deltog i någon skolform gick drygt en miljon 
i grundskolan.  Därigenom är grundskolan Sveriges största arbetsplats (Skolverket, 2003 b).  
 
Hela det offentliga skolsystemet är skattefinansierat. Budgeten för utbildningsväsendet 
uppgick år 2001 till 174 miljarder kronor vilket motsvarar 8 % av Sveriges BNP. 
Kostnadsandelen för skolor på grundskolenivå var motsvarande år 64 miljarder (SCB, 2003). 
Satsade utbildningsmedel är en investering för landet som helhet men också en möjlighet för 
den enskilda individen (Brown & Lauder, 1997). Det ligger också i samtliga berördas intresse 
att utbildningsinvesteringen ger avkastning i form av ett så bra resultat som möjligt. ”Det 
övergripande målet för regeringens utbildningspolitik är att Sverige ska vara en ledande 
kunskapsnation och en framstående forskningsnation” (SCB, 2001 s 11). Önskvärt är därför 
att i studier identifiera grupper som presterar mer eller mindre än förväntat samt att försöka 
förstå orsaker till avvikelser för att sedan använda kunskapen för förbättring av resultaten.  
 
Det är ett problem för samhället som helhet om elever i grundskolan inte till fullo kan 
tillgodogöra sig den givna utbildningen. Den kommunala vuxenutbildningen kan, i ett senare 
skede, delvis reparera kunskapsbristen. Som jag ser det är det nationalekonomiskt ineffektivt 
med en grundskola som inte kommer upp i full kapacitet.  
 
Ytterst blir det förstås de enskilda individerna som drabbas. Utan utbildning är det svårt att få 
ett arbete. De som har bristfälliga betyg i grundskolan måste komplettera för att kunna gå 
vidare till gymnasieskolan. Även om det betraktas som en möjlighet är det antagligen inte 
odelat positivt ur elevens perspektiv sett. Bland dem som inte klarar grundskolan är det alltid 
några som inte orkar resa sig igen. 

 

1.1 Betygens historik  
 

I 1820 års skolförordning förordades en betygsskala med fyra betygsgrader (A, B, C och D) 
som skulle tydliggöra elevernas prestationer i ämnen men också i flit och uppförande. Ett 
antal mellansteg infördes senare med hjälp av en nyansering från lärarhåll. På så vis kom den 
sjugradiga betygsskalan att omfatta A, a, AB, Ba, B, Bc och C. Bokstavsbetygen kunde också 
överföras till siffror/poäng för att beräkna betygsmedeltal. Varje betygssteg motsvarade ett 
bestämt mått av kunskaper och betraktades därför som ett absolut betygssystem (SOU, 
1992:86). 
 
Efter att ha varit en försöksverksamhet i slutet av 1940-talet, blev folkskolebetyget från 1949 
grupprelaterat. Som stöd för det nya relativa betygssystemet fanns anvisningar för 
fördelningen av betyg i en mycket stor elevgrupp. Betygen i folkskolan kunde därefter nyttjas 
som ett urvalsinstrument till högre utbildning (ibid.). 
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I samband med Lgr 62 infördes en femgradig och relativ betygsskala med steg från 1-5, där 1 
var det lägsta och 5 det högsta betyget. Betygssystemet kom att gälla från höstterminen 1962 
och skulle fördelas enligt en normalfördelningskurva för alla elever i riket redan från första 
klass. 

 
 
Betyg 1 2 3 4 5 
Procent 7 24 38 24 7 
 
Betyget 3 beskrevs vara medelgod för den grupp elever som det avser (SOU, 1992:86). 
 
Genom riksdagsbeslut 1994 infördes det nu gällande mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet. För grundskolan innebär det att betyg inte längre skall sättas i alla årskurser 
utan från och med höstterminen i åttonde klass. Betygen ges i en tregradig skala innefattande: 
Godkänd (G), Väl godkänd (VG) samt Mycket väl godkänd (MVG). I händelse av att en elev 
inte når godkändnivån i ett ämne ges ett skriftligt omdöme istället för betyg (Davidsson m.fl., 
1996). 
 
De första som fick slutbetyg enligt det nya mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet var de 
elever som gick ut grundskolans år 9 våren 1998 (SCB, 2001a). 

 

1.2 Betygens funktion 
 

Redan under 1940- talet fördes diskussioner om hur väl betygen fungerade med avseende på 
betygens olika uppgifter. Några av de viktigaste funktionerna med betygen har ansetts vara att 
de ska kunna informera om hur väl eleverna klarar skolarbetet samtidigt som de ska motivera 
eleverna till fortsatta studier. Ett annat ändamål med betygen har sedan 1940- talet varit som 
urvalsinstrument till närmast högre utbildning. Det är också möjligt att med betygens hjälp 
utvärdera skolans verksamhet. Elevernas kunskapsnivå kan, tillsammans med andra viktiga 
underlag, användas som ett utfallsmått av undervisningen om det relateras till fastställda 
utbildningsmål och ämnesmål. Idag framhålls att ”betygen skall vara skolans bekräftelse - 
riktad till eleverna - på hur elevens arbete och studieresultat bedöms i förhållande till vad 
läroplanerna och kursplanerna föreskriver” (SOU, 1992 s 47). 
 

1.3 Indirekta påverkansfaktorer av elevers resultat 
 

I en studie av landets grundskolor med elever i år nio identifieras de mest påtagliga 
individuella förutsättningar som indirekt påverkar elevens resultat på individnivå till 
föräldrars sammanvägda utbildningsnivå, elevens kön och om eleven hade utländsk bakgrund2 
(Skolverket, 1999). 
 
Utbildningsnivå i hemmet anges som den enskilda faktor vilken i största grad påverkar elevers 
resultat. En hög utbildningsnivå i hemmet visar på en stark positiv betydelse för elevens 
medelbetyg. Förklaringen till det antas vara att ett sådant hem representerar en liknande kultur 
som den som råder i skolan. Föräldrar med eftergymnasial utbildning antas, generellt sett, ge 

                                                 
2 Definitionen av elev med utländsk bakgrund är om eleven själv är född utomlands eller om elevens båda 
föräldrar är födda utomlands (Skolverket, 1999 rapport nr 170) 
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sina barn ett mera direkt stöd, intressera sig för och uppmärksamma barnens skolgång i större 
utsträckning än de med lägre utbildningsnivå. De högutbildades mer positiva attityd och 
inställning till skolarbetet har också betydelse för elevens prestation i skolan (Skolverket, 
1999).  
Elever med utländsk bakgrund har ett genomsnittligt lägre medelbetyg än andra. I förhållande 
till elever som själva har invandrat till Sverige har andra generationens elever bättre 
förutsättningar (Skolverket, 1999). 

 

1.4 Skillnader mellan könen i grundskolan 
 
I olika kampanjer har skolpersonal och skolmyndigheter i årtionden försökt inverka på 
flickors och pojkars val av ämnen och inriktning i skolan med syfte att förändra den sneda 
könsfördelningen. Ur jämställdhetssynpunkt har pojkarnas förutsättningar, situation och 
villkor inte fokuserats medan flickorna har kommit att definieras som problemet. Kampanjer 
och informationsinsatser till trots, valen till gymnasieskolan är fortfarande könsuppdelade på 
ett liknande sätt som för trettio år sedan. Exempel på helt könsuppdelade program är el, 
energi, fordon, barn- och fritid och omvårdnad (SOU, 1997:121). 
 
Utbildningsdepartementet framhåller i Lpo 94 jämställdhet och uttrycker inriktningen enligt 
följande: 

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 
flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till 
att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka 
traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och 
sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lpo 94, s 6). 

 
I det tidigare relativa betygssystemet har flickor generellt haft ett medelbetyg som varit högre 
än pojkars. Mönstret kvarstår i det nuvarande kunskapsrelaterade betygssystemet.  Flickor 
klarar de uppställda målen för betyget godkänt betydligt bättre än pojkar. Flickor erhåller 
även en högre andel VG och MVG än pojkar. I alla ämnen, idrott undantaget, är flickors betyg 
bättre än pojkars. De största könsskillnaderna finns i språk. De minsta könsskillnaderna finns i 
teknik, matematik och i de naturvetenskapliga ämnena. Sammantaget har flickor ett betydligt 
högre meritvärde3 än pojkar (SCB, 2002, SCB 2001a, SCB 2001b). 
 
Karlsson (2000) visar på att flickor överlag har en större tilltro till sina förmågor talang och 
begåvning än pojkar i år 1-9. Vidare visade studien på starka samband mellan självvärdering 
och trivseln i skolan för elever i grundskolan och gymnasiet. Skolan upplevdes som mer 
positiv ju högre eleverna skattade sig själva. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Meritvärdet definieras som ”summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg där G=10 
poäng, VG=15 och MVG=20 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som har fått betyg i 
minst ett ämne.” (SCB, 2001). 
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Tabell 1:1 Tabellen visar flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde läsåren1997/1998 
till 2001/2002 i grundskolans år 9. 

Läsår Flickor Pojkar 
2001/2002 216 194 
2000/2001 215 192 
1999/2000 215 192 
1998/1999 214 191 
1997/1998 212 191 
     Källa: SCB 
Det genomsnittliga meritvärdet för såväl flickor som pojkar år 9 i grundskolan har ökat under 
tidsperioden. Meritvärdet för flickor har ökat från 212 till 216. Pojkar har ökat sitt meritvärde 
från 191 till 194. Gapet mellan flickor och pojkars meritvärde har ökat något även om 
differensen som helhet är stabil (se tabell 1:1). 
 
Skillnaderna mellan pojkars och flickors betyg har under senare år framhävts. Flickorna är 
bättre än pojkarna i alla ämnen utom idrott. När det gäller matematik och fysik är pojkar och 
flickor jämna resultatmässigt. I grundskolans år 5 och 8 är det fler pojkar än flickor som inte 
når målen i ett eller flera ämnen. Det går däremot inte att ur statistiken utläsa vilka pojkar det 
är som klarar sig sämre i skolan (SOU, 1997:121). 

 
För att bara nämna några exempel klarar sig flickor i allmänhet bättre på prov med krav på mer 
essäbetonade svar, medan pojkar visar bättre resultat på prov som har uppgifter med fasta svarsalternativ. 
Innehållet i en provuppgift kan kännas mer eller mindre angeläget beroende på kön, och därmed gynna eller 
missgynna det ena könet. Flickor arbetar ofta bättre med grupparbetsuppgifter än pojkar. Men framförallt 
handlar det ofta om att undervisning och läromedel alltför ensidigt lyfter fram det ena könets erfarenheter 
och intresseområden. Fysik är ett bra exempel, där undervisningen i mycket hög utsträckning sker på 
pojkarnas villkor och med exempel och experiment som nästan uteslutande har hämtats från ”manliga” 
områden (Ibid. s 294). 

 
Det finns alltså generella skillnader mellan pojkar och flickor i skolan beträffande hur väl de 
lyckas på olika typer av prov. Resultatet är beroende av provets konstruktion. Olika 
undervisningsformer gynnar flickor och pojkar olika. Dock är inte alla flickor och alla pojkar i 
sig lika som grupp inom sitt respektive kön. Vygotskij menar att det som formar elevers 
tänkande är den kulturella och sociala miljö som de vistas i och drar sina erfarenheter ifrån. 
All undervisning skall utgå från elevens intresse och med elever som är aktiva och 
självständiga. Förutsättningen för individers lärande är en växelverkan mellan deras 
utveckling och lärande. Det biologiska arvet utgör en yttre gräns för processen (Lindqvist, 
1999). 
 
Steenberg (1997) menar att de individuella skillnaderna för såväl flickor och pojkar som 
kategorier i en viss ålder är mycket stora. Hon pekar på risken att osynliggöra mångfalden 
inom ett kön vilket också kan leda fram till stereotypa föreställningar inom kategorierna i sig.  
 

1.5 Följdeffekter för eftergymnasiala studier 
 
En fråga som på senare tid åter har aktualiserats är könsskillnader i utbildningssammanhang. 
Högskoleverket (2003) visar för läsåret 2001/2002 på en ökande kvinnodominans avseende 
examina som avläggs vid Sveriges högskolor och universitet. Kvinnor står för mer än 60 % av 
alla examina.  
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Den allmänna tendensen är att andelen kvinnor ökar på alla utbildningar utom på dem där taket redan är nått, 
dvs. där andelen redan ligger nära hundra procent. För fler och fler utbildningar innebär det att 
könsfördelningen förskjuts från jämn till kvinnodominerad (Högskoleverket, 2003 s 2). 
 
 

Tabell 1:2 Tabellen visar könsfördelningen (%) för generella examina och yrkesexamina 
sammanfattade till ämnesområden 

Examensområde Kvinnor Män 
Vård och omsorg 90 10 
Undervisning 80 20 
Humaniora och teologi 70 30 
Teknik 26 74 
Övriga områden4 60 40 

    Källa: Högskolverket 2003 
 
Enligt Högskoleverket är den ojämna könsfördelningen särskilt negativ eftersom den skeva 
könsfördelningen styr yrkesvalet. Konsekvenserna ses som långsiktiga då de som examineras 
nu kommer att vara yrkesverksamma ytterligare 30-40 år. 
 
Det är inte svårt att förstå att en nyligen invandrad person har svårt att komma till sin fulla rätt 
i den svenska skolan. Personen ska utöver vistelse i en ny kultur även lära ett nytt språk. Det 
finns också forskning som slår fast att elever med lågutbildade föräldrar generellt sett inte har 
samma möjligheter som elever med högutbildade föräldrar (se kapitel 1.3). 
 

1.6 Genussystemet 
 
Skrivna och oskrivna regler som följs av könen benämns som genuskontrakt. Detta kontrakt 
är socialt och kulturellt betingat och kan beskrivas som en osynlig överenskommelse om de 
roller som hör till respektive kön. ”Genuskontraktet är avgörande för mäns respektive 
kvinnors positioner, sysslor och funktioner i ett samhälle” (Lärarförbundet, 2002 s 2) 
 
Björk (1996) belyser den sammanblandning som råder mellan kulturella och naturliga 
könsskillnader 

 
Om vi säger att kvinnor i större utsträckning än män tar hand om barn i vårt samhälle, så har vi uttalat en  
sanning som kan beläggas empiriskt. Men om vi därefter drar slutsatsen att kvinnor är mer lämpade än män  
att ta hand om barn, så har vi uttalat en åsikt om varför den empiriska sanningen är en sanning  
(Björk, 1996 s 55, min kursivering). 

 
Hirdman (1988) diskuterar termen genussystem utifrån frågan framför andra, ”hur kan det 
komma sig att kvinnor generellt, geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt värde än 
män”? (ibid. s 146). Hirdman menar att begreppet genussystem ska förstås som en dynamisk 
struktur där processer, fenomen, föreställningar och förväntningar i interrelation skapar en 
form av mönstereffekter till en ordningsstruktur av kön. Som grundläggande ordning är 
genussystemet en förutsättning för andra ordningar och en bas för de sociala, ekonomiska och 
politiska ordningarna. Genussystemet har två bärande principer: 

                                                 
4 Med övriga områden avses här juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, lant- och skogsbruk, medicin och 
odontologi samt det konstnärliga området. 
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1. Segregering, tabu att blanda manligt och kvinnligt 
2. En hierarki där mannen är norm och därigenom ett mått på det normala. Eller omvänt 

den generella underordningen av kvinnor. 
 
Trots att förtrycket är generellt finns det inte några generella förklaringar till dessa mönster.  
Mönstret och uttrycken för isärhållandets princip blir mer subtilt och komplext i sofistikerade 
samhällen5. Principerna är beroende av varandra på så vis att det är ur segregeringen som den 
manliga normen legitimeras. Den första principen bygger på en segregering av det biologiska 
könet och kommer exempelvis till uttryck i arbetsdelningen av könen och i föreställningen om 
manligt och kvinnligt. I den andra principen har biologin ingen betydelse, den bygger istället 
på ett kulturellt arv (Hirdman, 1988). 
 
De två nämnda principerna, segregering och hierarkin, är beroende av tre 
reproduktionsprocesser: 
 

1. kulturell överlagring (föreställningar om relationen mellan man och kvinna) 
2. social integration (ex. artefakter, arbetsdelning mellan könen) 
3. socialisering (ex. direkt inlärning, du ska väl inte gråta som är pojke) 

 
Sammantaget är det dessa principer och processer som avgör vad som uppfattas som manligt 
eller kvinnligt i ett samhälle (Hirdman, 1988). 
 
De två principerna och de tre reproduktionsprocesserna kan utvecklas för varje samhälle i 
varje tid till ett slags osynligt genuskontrakt där manligt och kvinnligt kan abstraheras på alla 
tre nivåer. ”Kontrakten är i sig de ömsesidiga föreställningarna. Systemet är den process som 
via kontrakten skapar ny segregering, nu hierarkisering” (Hirdman, 1988 i Ericsson 1993, s 
153).  
 
Tallberg Broman (2001) anser att genusperspektivet är ett av många synsätt som kan brukas 
inom skolvärlden. Problemet med detta och andra problematiserande perspektiv är att de ofta 
marginaliseras, finns med vid udda tillfällen, istället för att genomsyra verksamheten. Vidare 
menar författaren att frånvaron av en problematisering utifrån ”han och hon” – en könsneutral 
behandling – gör verkligheten svårbegripbar och begränsar förståelsen av verkligheten. 
 
Weiner & Berge (2001) pekar på den fientlighet som finns mot genusperspektivet bland 
pedagoger i skolan och på lärarutbildningarna. Fientligheten bottnar i en rädsla för 
feminismen och feminismens utmaning av rådande ordning. Genustänkandet har tolkats som 
mansfientligt och när genusperspektivet har tagits upp har det behandlats styvfaderligt. I 
förlängningen har det inneburit en konservering av rådande maktförhållanden i klassrum och 
skolor. 
 
När det går att förstå orsaker bakom ett problem finns också möjligheten att åtgärda 
svårigheten. Det som är märkligt och svårt att förklara är hur det kommer sig att flickor 
generellt har högre betyg än pojkar. Det borde inte vara någon skillnad mellan könen! Vad 
beror skillnaden på? Har flickor och pojkar olika inställning till skolarbete? Är det viktigare 

                                                 
5 Exempel på denna typ av segregering i närtid är diskussionerna kring Annika Sörenstams deltagande på 
herrarnas golftour. Ständigt aktuellt är också kvinnans underrepresentation i börsstyrelser och underordningen i 
politiken. 
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för flickor att få ett bra betyg än det är för pojkar? Hur ser skillnaden ut? Vad säger eleverna 
själva? 
 

1.7 Disposition 
 
Uppsatsen består av fem kapitel. I detta inledande kapitel har bakgrunden till arbetet 
beskrivits. I kapitel två återfinns uppsatsens syfte vilket följs av kapitel tre där metodval och 
material framställs. I kapitel fyra redovisas resultatet av en elevenkät och intervjuer. Slutligen, 
i kapitel fem, diskuteras resultaten under rubriken diskussion.  
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2.  SYFTE 
 
Föreliggande arbete har som syfte att ur genusperspektiv belysa betygsskillnader mellan 
flickor och pojkar i grundskolans år 9. 
 

2.1 Avgränsningar 
 
Med eleven som utgångspunkt fokuserar syftet på elevens egen arbetsinsats, målsättning, 
betygsförväntningar samt elevens uppfattning gällande betyg. Syftet utsträcker sig inte till att 
omfatta eventuell utländsk bakgrund eller föräldrars utbildningsnivå. Undersökningen beaktar 
inte heller eventuella skillnader i mognad mellan könen. 
 
Denna studie syftar således inte till att ge några definitiva förklaringar till betygsskillnader 
mellan könen då detta inte enkelt låter sig göras. Däremot kan den förhoppningsvis bidra till 
diskussionen kring möjliga förklaringar till skillnader i betyg mellan flickor och pojkar. 
Vidare avgränsas arbetet till att omfatta terminsbetyg avseende en klass i grundskolans år 9.  
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3. METOD OCH MATERIAL 
 

I detta kapitel redovisar jag de val som gjorts när det gäller undersökningsansats och 
datainsamlingsmetod. Jag beskriver även urvalet av försökspersoner samt tillvägagångssätt 
för arbetet. 
 

3.1 Undersökningsansats 
 

Jag valde att göra en fallstudie för att jag ville studera problemet detaljerat och i flera 
dimensioner. 
 
Fallstudie innebär en inriktning på en mindre grupp. Ett fall studeras/undersöks, det kan vara 
en eller ett fåtal organisation/er eller individ/er. En fallstudie är inriktad på detaljrikedom och 
mångsidighet, det vill säga ett helhetsperspektiv. Fallstudier genomförs ofta i syfte att 
formulera hypoteser, utveckla teorier eller att exemplifiera och illustrera. Fallstudien måste 
fokuseras, det vill säga avgränsas och inriktas på de aspekter som är relevanta med 
utgångspunkt från undersökningens syfte, teoretiska utgångspunkter etc. Vid val av fall kan 
man studera ett typiskt fall som har hög representativitet, eller så kan man studera ett 
avvikande fall till exempel framgångsrika eller problematiska fall (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vissa tekniker är särskilt lämpade för kvalitativ forskning. För att samla in primärdata kan 
man använda sig av ett antal metoder, exempel på detta är: enkät, intervjuer och observation 
(Patel & Tebelius, 1987; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Enligt Holme & Krohn 
Solvang (1991) har kvalitativ metod primärt ett förstående syfte.  
 
I en enkät inhämtas information via ett antal frågor som vid behov besvaras anonymt, vilket 
ibland kan vara en fördel, till exempel när frågorna är av känslig natur. Nackdelen med 
insamlingsmetoden är att den kan ge missvisande resultat om frågorna är felaktigt utformade 
eller om frågorna tolkas fel av respondenten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Enkäter 
användes som datainsamlingsmetod i denna studie för att synliggöra elevernas inställning till 
problemområdet. Samtidigt kom enkätsvaren att stå som urvalsgrund för de personliga 
intervjuerna. 
 
Intervjuer kan göras på olika sätt. Vid en personlig intervju kan forskaren göra en djupgående 
undersökning och därmed få fram bakomliggande aspekter som har betydelse för resultatet. 
Det finns även möjlighet att ställa komplicerade och personliga frågor för att lättare se hur 
respondenten reagerar, exempelvis genom att läsa kroppsspråket. Intervjuaren har möjlighet 
att följa upp intervjun med följdfrågor, så kallad proberingsteknik, för att försäkra sig om att 
respondenten har uppfattat frågorna på rätt sätt. Med intervjumetoden kan det vara svårt att få 
ärliga svar vid känsliga frågor, på grund av respondentens förlorade anonymitet (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997). 
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte ”att med genusperspektiv belysa betygsskillnader mellan 
flickor och pojkar i grundskolans år 9” valde jag att samla in primärdata genom att använda 
enkäter och personliga intervjuer som metod. 
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Dessutom har jag använt sekundärdata, dvs. offentligt tillgängliga handlingar i form av utdrag 
ur skolförvaltningens betygskatalog.  

 

3.4 Urval och bortfall 
 
Intentionen för mitt första urval för enkätundersökningen var att hitta en klass i år 9 med ett 
meritvärde av betygen som i jämförelse hade likheter med rikets. Utifrån mitt syfte var det 
också önskvärt att klassen i fråga hade en jämn könsfördelning. Dessa uppgifter hämtade jag 
från offentliga handlingar på skolförvaltningen i kommunen. 
 
Av sju klasser från två olika grundskolor i den aktuella kommunen var det två klasser som 
uppfyllde kriteriet om jämförbarhet med rikets meritvärde beträffande betygen.  
 
En av dessa klasser hade en ojämn könsfördelning medan det i klassen jag slutligen valde 
fanns näst intill hälften vardera av pojkar och flickor. 
 
Till mitt andra urval, för de personliga intervjuerna, beslutade jag att enkätsvaren skulle få 
styra valet av vilka elever jag skulle följa upp med intervju. 
 
I enkätundersökningen var två elever av nitton frånvarande, en pojke och en flicka.  
 

3.5 Genomförande 
 
Enkätundersökningen (se bilaga 1 a-c) genomfördes på lektionstid. Eleverna informerades i 
förväg om syftet med min studie där enkätsvaren är en viktig del. För att gagna seriösa svar på 
enkäten vinnlade jag mig om att skapa en god och seriös stämning inför genomförandet av 
enkätundersökningen. Jag informerade också eleverna om på vilka grunder just deras klass 
hade valts ut för enkätundersökningen. De fick en genomgång angående enkätens innehåll 
som bestod av nio frågor, varav sex var så kallade öppna frågor. Enkäten bestod av två delar. 
Den första delen, bestående av fråga 1, besvarades och lämnades in av respondenterna innan 
den andra delen lämnades ut. Förfarandet vidtogs för att besvarandet av fråga 1 inte skulle 
påverkas av de övriga enkätfrågorna. Enkäterna var inte anonyma, eleverna ombads skriva sitt 
namn för att en uppföljning med intervju skulle bli möjlig. Förutom min insyn garanterades 
eleverna anonymitet. Eleverna gavs möjlighet att ställa frågor före, under och efter enkätens 
ifyllande. Tolkningen av enkätsvaren följdes upp med två personliga intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes i en avskild och trivsam del av en cafeteria.  
 
Det uppstår naturligtvis en rad problem i en studie som denna, problem som måste tas på 
allvar. Ett mindre sådant i sammanhanget är att elevernas betyg/meritvärden i denna studie är 
terminsbetyg i grundskolans år 9, till skillnad från de betyg/meritvärden som i övrigt tas upp i 
arbetet, vilka avser slutbetyg från år 9 i grundskolan. Det är möjligt att eleverna i denna 
undersökning kommer att få högre betyg/meritvärden vid vårterminens utgång än vid 
höstterminen. Min uppfattning om avvikelsen är dock att det inte i något avgörande avseende 
påverkar helhetsbilden beträffande betygsskillnaden mellan könen. 
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4. RESULTAT OCH TOLKANDE BESKRIVNING 
 

I detta kapitel redovisas ett urval av resultatet från den genomförda enkätundersökningen i en 
skolklass vid grundskolans år 9. Inledningsvis redovisas en sammanfattning av 
enkätundersökningen. Utifrån enkätens öppna frågor lyfter jag fram några elevcitat. Dessa 
följs upp av kommentarer i form av tolkande beskrivningar utifrån ett genusperspektiv. Två 
elever och deras utsagor belyses närmare. Uppföljningen omfattar större delen av denna 
pojkes och flickas enkätsvar samt personliga intervjuer. Eleverna benämns nedan som Axel 
och som Ellen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av enkätundersökningen och 
intervjuerna. 
 

4.1 Enkäten i sammanfattning 
 

Med studiens syfte, avgränsningar och metod i åtanke redovisas nedanstående punkter och 
text som ett koncentrat av det i empirin insamlade materialet 
 

• Av gruppens elever lägger flickorna i genomsnitt ned en timme mer på 
skolarbete/läxläsning per vecka än vad pojkarna gör. Tre av pojkarna lägger ned 
mindre än en timme/vecka på aktiviteten.  

• Flickorna tycker att ett bra slutbetyg från grundskolan är viktigare än vad merparten av 
pojkarna anser ett bra slutbetyg vara.  

• Klassens flickor har ansträngt sig mer än vad pojkarna har gjort för att få ett bra betyg. 
• Två pojkar är, till skillnad mot övriga elever i klassen, inte medvetna om sitt eget 

meritvärde. 
• Samtliga flickor och alla pojkar utom en har en målsättning beträffande slutbetygen i 

grundskolan. Flickorna anger (utan att frågan ställs) även anledningen till sin 
målsättning.  

• Pojkarna och flickorna i klassen har liknande förväntningar på sig när det gäller 
slutbetyget i grundskolan. Föräldrarnas och de egna förväntningarna väger tyngre än 
kompisarnas. 

• Angående elevernas framtida yrkesval skiljer sig flickor och pojkar åt på så vis att 
åtminstone två pojkar angav yrken som utbildningsmässigt knappast finns inom ramen 
för det svenska skolsystemet. 

 
När det gäller elevernas syn på anledningar till att flickor generellt sett har bättre betyg än 
pojkar vid utgången av år 9 lyfter såväl pojkar som flickor fram att killarna inte bryr sig, är 
okoncentrerade och inte är lika flitiga som flickorna. Några flickor kopplar ihop studierna 
med framtida arbete. Det finns en pojke som menar att killarna kanske inte bryr sig för att de 
ändå får mer lön än tjejer. 
 
På frågan som behandlar elevens målsättning när det gäller slutbetyg i grundskolan svarade 
pojkarna mycket kortfattat. Det var en pojke som uppgav att han inte hade någon målsättning. 
Till skillnad från pojkarna uppgav oftast flickorna även anledningen till sin målsättning.  
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4.2 Utvalda elevutsagor med tolkande kommentarer 
 

Den allra första frågan i enkäten löd: ”Flickor har generellt sett bättre betyg än pojkar vid 
utgången av årskurs 9. Varför tror du att det är så?” Här följer ett urval av pojkarnas svar: 
 
Citat 1 

killar är oftare stökiga och lärare sätter betyg på helhetsbilden, inte bara på resultat…tjejer tar 
inte gärna konflikt med lärare…många tjejer tar seriöst på hemstudier. 

 
Den här pojken uppfattar att betygsskillnaden kan spåras till flickor och pojkars olika 
beteende. Han säger också att lärare sätter betyg på en kombination av resultat och 
uppförande vilket är i strid med läraruppdraget. Flickor och pojkars olika beteendet i 
klassrummet tyder på föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. 
 
Citat 2  

Kanske för att ämnena i skolan helt enkelt lämpar sig bättre för flickor. Eller sättet att lära ut. 
 
Denna pojke antar att betygsskillnaden mellan könen beror på att ämnena i skolan och sättet 
att lära ut lämpar sig bättre för flickor än för pojkar. Det är ytterligare ett exempel på en 
förklaring som utgår ifrån att flickor och pojkar är olika från födseln. Ett sådant synsätt tar 
inte hänsyn till påverkansfaktorer från den kulturella och sociala miljön. Citatet är exempel på 
genussystemets segregeringsprincip. 
 
Citat 3 

tjejer har kanske högre krav på sig att få bra betyg och killarna kanske inte bryr sig så mycket 
eftersom killar ändå får mer i lön än tjejer 

 
Detta uttalande visar på att även barn i grundskolan är en del av genuskontraktet. Han antyder 
att betygsskillnaden mellan könen har samband med att flickor och pojkar redan i skolan 
anpassar sig till arbetsmarknadens lönesystem. Pojken pekar på den rådande hierarkin där 
mannen är norm. 
 
Citat 4 

 Tjejer är flitigare i skolan 
 
Se Axel. 
 
Här följer ett urval av flickornas svar: 
Citat 5  

det kan vara så att tjejer känner större press på sig att få bra betyg…jag har faktiskt inte hört någon kille 
klaga på att de sänker betyg eller hört någon prata om det överhuvudtaget, medan tjejer däremot går runt och 
försöker få så bra betyg som möjligt hela tiden.” 

 
Flickans utsaga illustrerar hur hon ser på flickor och pojkars olika ambitionsnivå i skolan. 
Hon berättar att flickor och pojkar beter sig på olika sätt. Flickorna försöker få så bra betyg 
som möjligt samtidigt som de också diskuterar betygen. Hon uppfattar att pojkarna inte verkar 
bry sig. 
 
Citat 6  

Jag tror att flickor bryr sig mer i att få bra betyg, därför anstränger sig dom mer än killar 
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Även hos denna flicka kan genuskontraktets betydelse i skolan anas. Pojkarnas roll är att inte 
bry sig. Flickorna ser betygen som viktiga. Detta kan tolkas som ett tecken på genussystemets 
segregering genom socialisering. 
 
 
Citat 7  

Tjejer verkar ha bättre koncentrationsförmåga. Killarna är lite omogna och har svårare att 
koncentrera sig. … tjejer har högre krav på sig själva, och sätter upp högre mål. Killar är lite 
mer obrydda och tänker i nuet. Tjejer tänker lite längre in i framtiden. 

 
Detta är ett exempel på könsrollsstyrt beteende som kan hänföras till genuskontraktet. 
Flickans utsaga signalerar att flickor och pojkar har olika beteenden/roller. Flickorna lever 
upp till rollen om att sitta stilla och göra det som ska göras i skolan. Pojkarna är livligare och 
fokuserar på annat än skoluppgifter. 
 
Citat 8 

Jag tror att de flesta killar söker till en speciell grupp med kompisar ”dom coola killarna” som inte 
pluggar särskilt mycket. Eller så är flickorna mer noga med betygen för att få ett bra jobb, också 
föräldrarna kanske säger du måste jobba bra i skolan så du inte får samma skitjobb som jag. 

 
Se Ellen. 
 

4.3 Axel 
 
När det gäller fråga 5 i enkäten skulle eleverna ange meritvärdet för betygen som de erhöll 
höstterminen 2002. Frågan fanns med för att ta reda på om eleverna själva var medvetna om 
det egna meritvärdet och om det fanns skillnader i medvetande härom beträffande kön. Det 
visade sig att alla i klassen utom två pojkar uppgav sig vara medvetna om sitt meritvärde. En 
av dessa pojkar fångade mitt intresse av flera anledningar.  
 
En anledning var svaret om det framtida yrkesvalet. Där uppger Axel att han kunde tänka sig 
att bli hockeyspelare. Mina tankar gick till Leif Boork och en föreläsning som han höll i 
Västerbotten för några år sedan. Boork visade att chanserna att bli professionell 
ishockeyspelare eller att kunna leva på ishockey i den svenska Elitserien var mikroskopiskt 
små, även för mycket lovande femtonåringar i ishockey. 
 
Denna pojke anger också i sitt enkätsvar att han lägger ned en till tre timmar per vecka på 
läxläsning/skolarbete efter skolans slut. På frågan: 

 
Hur viktigt är det (för dig) att få ett bra slutbetyg i grundskolan? 
 
Inte alls viktigt      1     2     3     4     5 6     Mycket viktigt 
 
uppger Axel  svarsalternativ 4.  
 
En annan fråga som ställdes i enkäten löd: 
 
I vilken omfattning har du hittills ansträngt dig för att få ett bra betyg i skolan? 
 

Inte ansträngt mig  1     2     3     4     5     6 Ansträngt mig mycket 
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Axel har även här angett svarsalternativ 4. Axels målsättning beträffande slutbetyg i 
grundskolan var att få bättre än godkänt. Det var också ett mål som han precis överskred med 
sitt meritvärde om 165 poäng vid Höstterminen 2002. Meritvärdet för Axel motsvarar femton 
G och ett VG i betyg.  
 
Frågan om vilka förväntningar som han har på sig själv när det gäller slutbetyget i 
grundskolan har Axel inte besvarat.  
 
Vidare uppger Axel att han inte vet vilka förväntningar hans föräldrar har på honom avseende 
kommande slutbetyg i grundskolan. 
 
Den allra första frågan i enkäten löd: ”Flickor har generellt sett bättre betyg än pojkar vid 
utgången av årskurs 9. Varför tror du att det är så?”  
Svaret från Axel löd: 

 
Tjejer är flitigare i skolan 

 
Inför detta svar får jag en känsla av att ordet ”flitigare” för denna elev är könsbundet. Det är 
en sanning att flickor har ett högre betyg än pojkar i skolan. Citatet ”tjejer är flitigare i 
skolan” har en klar koppling till genuskontraktet. En anledning till betygsskillnaden mellan 
flickor och pojkar i grundskolan år 9 kan därigenom knytas till en identifikation i könsroller. 
Dessa roller är ett resultat av de oskrivna regler som flickor och pojkar möter i den kulturella 
och sociala miljön. 
 
Den bild som i övrigt tonar fram för mig är att han prioriterar ishockeyn framför skolan och 
att han lägger ned mer möda beträffande att prestera på ishockeyrinken än i skolan. Jag anar 
också att bristen på kännedom om föräldrarnas förväntningar angående sonens slutbetyg i 
grundskolan kan ha påverkat Axels egna förväntningar. Axel lämnade nämligen denna 
enkätfråga obesvarad.  
 
Vidare uppfattar jag Axel som en pojke vilken underskattar sina färdigheter i skolan samtidigt 
som han överskattar sina färdigheter på ishockeyplan. Mellan raderna så anar jag att Axel 
trivs betydligt bättre i en ishall än i en skolsal. 
 
Jag uppfattar det också som att han går på halvfart i skolan. Även om hans svar visar på visst 
mått av ansträngning har han mycket mer att ge. Är han kanske en av ”de coola killarna” som 
Ellen beskriver i följande avsnitt?  

 

4.4 Ellen 
 
Flickan som här kallas Ellen uppger att hon ägnar en till tre timmar per vecka för 
läxläsning/skolarbete efter skolans slut. Hennes målsättning när det gäller slutbetygen i 
grundskolan är att komma in på det program som hon har sökt till i gymnasieskolan. 
 
Ellens förväntningar på sig själv är att uppnå de betyg som hon jobbat för. Hon preciserar inte 
vad det innebär. Hennes meritvärde är 195 poäng vilket motsvarar tio G , fem VG och ett 
MVG.  
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På frågan: 
 
I vilken omfattning har du hittills ansträngt dig för att få ett bra betyg i skolan? 

Inte ansträngt mig  1     2     3     4     5     6 Ansträngt mig mycket 
 
anger Ellen svarsalternativ 3. Det är ingen stor ansträngning som Ellen uppger att hon har 
gjort. Ändå är hennes terminsbetyg 195 poäng. Ellens målsättning med betygen i grundskolan 
är att komma in på sökt program i gymnasieskolan. 
 
Enkätfrågorna som berör vilka förväntningar hennes kompisar har på hennes betyg i år 9 samt 
frågan om framtida yrkesval är båda besvarade med att hon inte vet – i kombination med en 
svordom. När det gäller föräldrarnas förväntningar angående Ellens betyg i år 9 anger hon ”att 
jag gör mitt bästa” 
 
Den allra första frågan i enkäten löd: ”Flickor har generellt sett bättre betyg än pojkar vid 
utgången av årskurs 9. Varför tror du att det är så?”  
Svaret från Ellen löd: 
 

Jag tror att de flesta killar söker till en speciell grupp med kompisar ”dom coola killarna” som inte 
pluggar särskilt mycket. Eller så är flickorna mer noga med betygen för att få ett bra jobb, också 
föräldrarna kanske säger du måste jobba bra i skolan så du inte får samma skitjobb som jag. 

 
Jag uppfattar att föräldrarna till Ellen anser att skolan är viktig för deras dotter. De litar på 
henne och att hon gör sitt bästa. Förväntningen ”att jag gör mitt bästa” – innefattar också att 
vara flitig. Jag ser en parallell mellan föräldrarnas förväntningar på flickan Ellen och Axels 
utsaga att ”tjejer är flitigare i skolan”. Såväl föräldrar som eleverna själva är en del av detta 
osynliga genuskontrakt, vilket delvis förklarar rådande betygsskillnader mellan könen.  
 
För Ellens del så uppfattar jag även att hon har lågt ställda förväntningar på sig själv. Hon gör 
inte heller sitt bästa för att uppnå ett bra betyg i skolan. 
 
Meritvärdet för Ellen i kombinationen med hennes ansträngningar för att få ett bra betyg i 
skolan ser jag som att Ellen har en mycket högre kapacitet än hon visar.  
Döljer hon kanske sin kapacitet för att kunna ta det lite lugnare i trygg förvissning om att hon 
ändå kommer in på det program som hon har sökt in på i gymnasieskolan? 
 

4.5 Intervjuer  
 
Intervjuerna med Axel och Ellen är till sin karaktär varandras motsatser. Axel är under 
samtalet mycket kortfattad, har få åsikter, är tystlåten utan att för den skull vara blyg. Han 
engagerar sig inte och ser ut att hellre vilja tillbringa tiden någon annanstans. Axel ser inte 
speciellt intresserad ut vid denna intervju, han kommer knappast att analysera eller göra några 
reflektioner av samtalet i efterhand. Det verkar inte heller som att han analyserat eller 
reflekterat över situationen i skolan. Flickan är något av en motsats. Hon öppen, närvarande, 
medveten och full av åsikter men ger ändå ett blygt intryck. Detta ser jag som en parallell till 
de mönster som beskrivs angående skillnaden mellan pojkar och flickors olika resultat vid 
olika typer av provstruktur. I Axel ser jag pojken som hellre väljer ett prov med fasta 
svarsalternativ än prov med essäbetonade uppgifter. Ellen upplever jag som en flicka vilken 
mycket hellre skulle välja den senare uppgiften. 
 



 17

Gemensamt för båda eleverna är att jag uppfattar dem som trevliga, vänliga och ärliga i det 
dom säger.  
 
Axel trivs i ganska bra i skolan även om trivseln inte är jämförbar med den han känner när 
han spelar ishockey. Axel ägnar 12-14 timmar per vecka åt ishockeyn. Han är beredd att satsa 
mycket hårt för att lyckas. Axel ska bli professionell hockeyspelare. Åsikten att ”tjejer är 
flitigare i skolan” som orsak till varför det finns betygsskillnader mellan flickor och pojkar i 
grundskolan kan han inte förklara närmare. ”Det är så – jag vet inte varför.” Han har heller 
ingen aning om vad som är statushöjande eller statussänkande för flickor respektive pojkar. 
Axel har inte funderat på det sättet tidigare och kan inte spontant komma på vad som gör att 
vissa elever är populära till skillnad från andra.  
 
Intervjun leder inte till något ytterligare än att Axel bekräftat riktigheten i min analys av hans 
enkätsvar. 
 
Ellen preciserar uttrycket ”coola killar”, som fanns med i hennes förklaring till varför det 
finns en betygsskillnad mellan könen, med att de är ”killar som är kaxiga, lever om, gillar att 
förstöra och som skiter i att gå på lektioner”. Det är dessa killar som har status i klassen. De 
pojkar i klassen som inte är populära eller som inte har någon hög status är de som Ellen 
kallar ”töntarna”. De är lugna och säger inte så mycket. ”Töntarna” går på alla lektioner och 
skolkar sällan eller aldrig. 
 
En flickas popularitet och status är mest beroende på utseende och att hon klär sig ”rätt”. 
Helst ska hon ”bete sig på ett speciellt sätt”, tycka om att festa och dricka. Ett klart minus för 
flickor är om de har ”fula kläder” och ”tycker om fel grejer”. Töntiga tjejer sitter hemma 
istället för att festa. 
 
Hon säger att hon vet vad hon menar men att det inte går att förklara uttryck som exempelvis 
”fula kläder”, ”tycka om fel grejer” och ”bete sig på ett speciellt sätt”.  
 ”- Man ba vet” 
 
Ellen klär sig ”rätt”, hon har också tagit intryck av ”de coola killarna” och skolkar då och då. 
På mindre än ett år har Ellen sänkt sitt meritvärde från 240 poäng till 195. Hon förklarar det 
med att hon börjat umgås med ”de coola killarna”.  Hon har börjat dricka alkohol och ”göra 
andra dumma grejer”. Innan vi skiljs åt bekräftar Ellen riktigheten i min analys av hennes 
enkätsvar. 
 
Jag beslutar här att göra en paus i själva intervjun för att prata med henne som medmänniska 
och om frågor som ligger utanför ramen av denna studie.  
 
Innan vi avslutar samtalen återgår vi till intervjun. Hon berättar att hon sökt in på 
Samhällsprogrammet, ”det handlar om framtiden – den ska man inte svamla bort”. 
 

4.6 Sammanfattning 
 
Det går att se ett mönster i det som eleverna uttrycker i enkäten och under intervjuerna 
beträffande vad de ser som anledningar till rådande betygsskillnader mellan könen i 
grundskolan år 9. Bilden målas upp på en tavla där bakgrunden utgörs av könsrollstänkande 
som har sitt ursprung i skrivna och oskrivna regler för respektive kön och som bottnar i den 
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kulturella och sociala miljö som skolan men även samhället i övrigt utgör för eleverna. 
Citaten utgör exempel för genussystemets hierarkiska och segregeringsprinciper som med 
hjälp av reproduktionsprocesser påverkar betygsskillnaden mellan könen. 
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5. DISKUSSION 
 

Studiens övergripande syfte var att undersöka betygsskillnader mellan flickor och pojkar i 
grundskolans år 9.  Syftet har sin bakgrund i pojkars tillkortakommande beträffande 
prestationer mätt i skolbetyg i jämförelse med flickor. Arbetet bottnar även i den 
jämställdhetsinriktning som återfinns i Lpo 94 och det gap som i realiteten finns mellan 
flickor och pojkars prestation i form av betyg (se kapitel 1 och 2). 
 
Jag har försökt få fram en bild genom att fråga eleverna själva. Det finns andra sätt, men jag 
har valt att göra det på detta sätt. Med hjälp av kvalitativ metod har jag ansträngt mig att nå 
förståelse för hur några elever resonerar kring betyg och betygsskillnader mellan könen. 
 
Med validitet menas att mätinstrumentet mäter det man avser att mäta. Reliabilitet visar hur 
tillförlitlig en undersökning är, med hög reliabilitet ger mätinstrumentet stabila utslag 
(Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Validitet och reliabilitet är begrepp som kommer från den kvantitativa forskningstraditionen. 
Dessa begrepp ersätts ofta i kvalitativa studier med giltighet respektive tillförlitlighet. 
För att stärka giltigheten i min studie använde jag mig av sekundärdata, enkäter och 
intervjuer. Vid utformandet av enkäten har jag varit noggrann med att ställa relevanta frågor 
utifrån mitt syfte. Det finns givetvis risk för att respondenterna inte svarar ärligt på frågorna 
eller saknar den kunskap som krävs för att kunna besvara frågorna på ett tillfredsställande sätt. 
Jag har haft detta i åtanke vid frågekonstruktionen. 
 
För att försäkra mig om resultatens tillförlitlighet har jag lagt stor vikt vid att utforma frågorna 
i enkäten på ett sådant sätt att misstolkning skall undvikas. Respondenterna gavs också 
möjlighet att ställa frågor i samband med ifyllandet av enkäten.  
 
Efter de personliga intervjuerna upprepade jag respondenternas svar för att säkerställa att jag 
uppfattat uttalanden på ett riktigt sätt. Sammanställning av materialet skedde i direkt 
anslutning till intervjutillfällena. 
 
Enkätundersökningen har fungerat bra som metod i denna undersökning. Det är dock viktigt 
att poängtera att resultatet inte på något sätt går att generalisera. Metodiskt har 
enkätundersökningen och intervjuerna samspelat på ett bra sätt. Resultaten av 
enkätundersökningen gav dels i sig värdefulla svar och bildade dessutom en grund för 
intervjufrågorna. Intervjun som metod är svår. För att få ett riktigt bra och tillförlitligt resultat 
så krävs en större erfarenhet och en bättre intervjuteknik än den jag besitter för närvarande. 
En rutinerad intervjuare hade säkert kunna få ut mer av intervjuerna än vad jag fick. Trots 
mina brister som intervjuare så fungerade metoden såtillvida att jag, som jag uppfattade det, 
fick ärliga svar på relevanta frågor. Den stora fördelen med att som i detta fall använda sig av 
flera metoder är enligt min mening att de tillsammans stärker trovärdigheten i resultatet. 
 
De tolkningar som jag gjort av enkätsvaren och utsagorna bygger på bakgrunden i detta 
arbete. En tolkning är att betrakta som personlig vilket innebär att resultatet antagligen hade 
sett annorlunda ut med en annan författare. Det är ändå min övertygelse att huvuddragen i 
resultatet hade varit desamma även med en annan upphovsman. 
 
En förklaring till betygsskillnaderna mellan könen i grundskolan år 9 är, enligt denna studie, 
de skrivna och oskrivna regler som finns för flickor och pojkar i den kulturella och sociala 
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miljö i vilka de lever. Dessa regler utgör tillsammans ett genuskontrakt och är en grund för 
konstruerade könsroller för båda könen. Det från empirin tagna uttrycket ”Coola killar och 
flitiga flickor” och som även finns med i rubriken på detta arbete är ett målande exempel för 
isärhållandets princip som med hjälp av reproduktionsprocesser påverkar betygsskillnaden 
mellan könen. Med den förklaringen som resultat anser jag också att arbetets syfte är uppnått. 
 
Den kontext som utgörs av skolan är bara en av många miljöer som sammantaget är med och 
påverkar våra könsroller. Skolan är inte en sluten värld för sig. Skolan påverkas därför av 
samhället i övrigt samtidigt som skolan också påverkar omvärlden. Det är dock viktigt att se 
den speciella betydelse som skolan utgör för elevers danande. I Lpo 94 understryks också 
vikten av att medvetet motverka stereotypa uppfattningar om könsroller.  

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 
flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav de och förväntningar som ställs på dem, bidrar 
till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lpo 94, s 6). 

 
I läraruppdraget ingår det att motverka könsroller som har sin grund i kulturella och sociala 
mönster. Under arbetets gång har jag haft anledning att tänka över och revidera mina tidigare 
uppfattningar inom området. Nya insikter har blandats med gamla. Detta examensarbete har 
därigenom varit utvecklande för mig. Jag har prövat på att se världen med ett nytt perspektiv 
med användande av genusglasögon. Allt skolarbete och det mellanmänskliga interagerandet 
bör skärskådas utifrån ett genusperspektiv. Först när genusperspektivet har fått genomslag i 
skolvärden kan betygsskillnaden mellan könen möjligen plana ut. 
 
Som fortsatt forskning skulle det vara intressant att studera betygsskillnader ur ett 
klassperspektiv.   
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Bilaga 1 a 
Namn: ………………………………………………………………….. 
 
 
 1) Flickor har generellt sett bättre betyg än pojkar vid utgången av årskurs 9.  
Varför tror du att det är så? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 b 
Namn: …………………………………………………………………..  
 
 
2) Vilken tidsmängd lägger du ned på skolarbete/läxläsning efter skolans slut 
(genomsnitt/vecka)? 
 

  Mindre än 1 timme/vecka 
  1 - 3 timmar/vecka 
  3 - 5 timmar/vecka 
  5 - 7 timmar/vecka 
  7 - 9 timmar/vecka 
  Mer än 9 timmar/vecka 

 
3 )  Hur viktigt är det (för dig) att få ett bra slutbetyg i grundskolan? 
Inte alls viktigt      1     2     3     4     5 6     Mycket viktigt 
 
 
4) I vilken omfattning har du hittills ansträngt dig för att få ett bra betyg i skolan? 
Inte ansträngt mig  1     2     3     4     5     6 Ansträngt mig mycket 
 
 
5) Vilket är ditt betygs meritvärde (summan av dina 16 bästa betyg)  höstterminen 2002?  
 
 
6) Vilken målsättning har du när det gäller dina slutbetyg i grundskolan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
7) Vilka förväntningar har du på dig själv och när det gäller ditt slutbetyg i grundskolan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 c 
 
8) Vad tror du att dina föräldrar/vårdnadshavare förväntar sig av dig när det gäller ditt 
slutbetyg i grundskolan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Vad tror du att dina kompisar förväntar sig av dig när det gäller ditt slutbetyg i 
grundskolan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Vilket/vilka yrke/yrken kan du tänka dig om du blickar framåt? 
 
 
 
 


