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Abstrakt

Syftet med vår uppsats är att synliggöra elevers uppfattningar om betyg och bedömning och 

huruvida de upplever dessa som rättvisa och likvärdiga. Vi vill även undersöka om eleverna 

anser att genus spelar in i fråga om bedömning och betygsättning. För att uppnå detta har vi 

använt  oss av en huvudsakligen kvantitativ  enkätstudie med kvalitativa inslag.  Frågorna i 

enkäten behandlar ämnen som betyg grundade på tidigare prestationer, förutfattade meningar, 

att bli ”stämplade” av lärare och fastna i en uppfattning som kanske inte är rättvis, om lärare i 

sin  tur  låter  meningar  av  social,  kulturell  eller  genusmässig  bakgrund  påverka  deras 

bedömningar  av  eleverna  och  om  eleverna  anser  att  deras  val  av  utbildning 

(yrkesförberedande eller studieförberedande) spelar in i fråga om bedömning och betyg. Detta 

syfte  uppnås  med  hjälp  av  en  enkätstudie  som  delades  ut  bland  100  elever  på  en 

gymnasieskola i norra Sverige. Studiens resultat visar att de flesta elever anser sig ha blivit  

rättvist  och likvärdigt  bedömda.  Två frågor  visar  dock på skillnader  i  uppfattning  och är 

signifikanta  utifrån  genus  samt/eller  val  av  studieinriktning.  Dessa  frågor  gäller  huruvida 

elever upplever att de blivit bedömda utifrån vad de tidigare presterat samt huruvida deras 

lärare  ger  dem  möjligheter  att  förbättra  sina  resultat  på  inlämningsuppgifter  genom 

exempelvis processkrivning. 

Nyckelord: bedömning, betyg, genus, likvärdig, rättvisa, utbildningsval
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1. Inledning

Att alla elever oavsett bakgrund och/eller tidigare prestationer ska bedömas och betygsättas 

utifrån det de presterar borde vara en självklarhet. Likväl finns det enligt vår erfarenhet elever 

som når högre betyg av den enda anledningen att de ”brukar prestera bra” även om de vid ett 

tillfälle kanske inte gör det och därför borde bedömas utifrån de premisserna, och inte det som 

en  gång  varit.  Samma  kunskaper  och  samma  betyg  oavsett  lärare,  skola,  kommun  eller 

huvudman borde rendera i likvärdiga betyg men har av våra erfarenheter visat att så inte alltid 

är fallet. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi båda fått erfara hur elever fått 

höga betyg trots att de inte alla gånger uppnått vare sig kriterier eller mål och hur lärare ändå, 

utifrån tidigare prestationer, baserat sina betyg därefter. På så vis ”stämplas” således elever 

som goda elever som presterar även när de kanske inte gör det. För de elever som stämplas i 

motsatt  riktning är fenomenet  kanske än värre, även om kontentan av en fördomsfull  och 

förutfattad mening är precis lika fel.  Det är lärarens uppgift att inte låta begränsningar av 

dylik karaktär stå som hinder i elevernas kunskapsmässiga utveckling och bör och får således 

inte grundas på några som helst förutfattade meningar om föreställningar rörande kön, social, 

kulturell bakgrund eller tidigare prestationer (GY11). Ändå upplever vi att bedömningar sker 

utifrån just dessa föreställningar. 

Vår erfarenhet har visat att betygsättningen inte alltid är så rättvis. Som lärarstudenter har vi i  

egenskap  av  medbedömare  av  prov  fått  se  prov  på  hur  lärare  inte  utgått  utifrån  samma 

betygskriterier vid bedömningen av elever och deras prestationer, och gett vissa elever högre 

betyg trots att de inte uppfyllt kriterierna. Något som motiverats med ord som ”eleven brukar 

vara bättre”. Detta har för oss väckt tankar och intresse att undersöka om elever upplever att 

de bedöms utifrån vad de faktiskt presterar och inte utifrån vad de tidigare gjort. Skolverkets 

rapport Likvärdig betygsättning i gymnasieskolan? En analys av sambandet mellan nationella  

prov och kursbetyg (2009), visar på bristande likvärdighet gällande betygsättningen (s.6). Vi 

anser det vara av yttersta vikt att lärare ges tillfälle att utveckla gemensamma synsätt  vad 

gäller betygssättning för att främja likvärdighet så att vare sig kön, tidigare prestationer eller 

bakgrund skall ligga till grund för betygssättningen. 
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2. Syfte och frågeställningar

Studiens  syfte  är  att  utröna  elevers  uppfattningar  om betyg  och bedömning  och huruvida 

betygen upplevs som rättvisa och likvärdiga oavsett genus och val av utbildning. 

Frågeställningar:

1. Upplever elever att de bedöms och betygssätts likvärdigt och rättvist?

2. Har genus betydelse för hur elever upplever att de bedöms eller betygssätts? 

3. Upplever eleverna att deras val av utbildning har betydelse för ett rättvist och likvärdigt 

betyg?
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3. Bakgrund

I följande avsnitt presenteras en förankring i Skollagen (Skollag 2010:800) och i GY11, det 

vill  säga,  Skolverkets  Läroplan,  examensmål  och  gymnasiegemensamma  ämnen  för 

gymnasieskola 2011 (Skolverket, 2011). Detta stycke kommer dessutom att behandla vad som 

ska ligga till grund för betyg och bedömning. Vidare kommer begrepp som nationella prov, 

forskning kring betygsättning, genus, social bakgrund samt etnicitet att behandlas.

3.1 Förankring i skollagen och styrdokument

Grundläggande värden i det svenska skolsystemet  är likvärdighet  och rättvisa.  I skollagen 

första  kapitlet  §  8  framhävs  att  alla  elever  ska  ha  lika  tillgång  till  utbildning  oavsett 

”geografisk  hemvist  och  sociala  och  ekonomiska  förhållanden”  (Skollag  2010:800). 

Skollagen hänvisar till  diskrimineringslagens första kapitel § 1 gällande bestämmelser vars 

syfte är att ”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 

inom  utbildningsområdet  oavsett  kön,  könsöverskridande  identitet  eller  uttryck,  etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” 

(DO 2008:567).

Läraren  ska  förhålla  sig  till  styrdokumenten  och  vare  sig  kön,  tidigare  prestationer  eller 

bakgrund skall  ligga till  grund för betygssättningen även om forskning visar att  så ibland 

likväl är fallet. Det finns faktorer som påverkar bedömningsprocessen och en sådan är den 

kulturella faktorn. Tesfahuney (1999) pratar om det ”monokulturella” (s. 66) fenomenet där 

utgångspunkten är den vite,  socialt  privilegierade mannens perspektiv.  Helen Korp (2003) 

refererar till Tesfahuney och menar att det monokulturella fenomenet innebär att “exempelvis 

kvinnor och personer med utomeuropeiskt ursprung eller tillhöriga arbetarklassen definieras 

som avvikande och som bärare av en avvikande, mindre utvecklad kultur” (s.132) och hur en 

sådan utgångspunkt i sin tur kan påverka elevers betyg samt betygssättarnas perspektiv på 

sina elever.
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3.2 Underlag för betyg och bedömning

Enligt  Skolverkets  övergripande  mål  och  riktlinjer  för  gymnasieskolan  ska  läraren  vid 

betygssättningen:

• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskrav 
som finns för respektive kurs,
• beakta även sådana kunskaper som en elev har tillägnat  sig på annat sätt än genom den aktuella 
undervisningen,
•  utifrån  de  nationella  kunskapskrav  som finns  för  respektive  kurs  allsidigt  utvärdera  varje  elevs  
kunskaper. (GY11, 2011, s. 15)

I Skolverkets Underlag för betygssättning (2013b) poängteras att läraren ska ta all tillgänglig 

information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven i anspråk 

och vid betygssättningen göra en allsidig bedömning utifrån dessa kunskaper. Eleverna ska 

således ges tillfälle att visa sina kunskaper på flera sätt och läraren i sin tur ska med fördel 

göra  eleven delaktig  i  valet  av bedömningsformer.  Förutom skrift  och  tal  kan  elever  ges 

möjlighet  att  visa  sitt  kunnande  i  form  av  tecknade  bilder,  datoranimationer,  bildspel, 

videoinspelningar, dramatiseringar och praktiska arbeten samt göras medvetna om när de blir 

bedömda.

Enligt  Skolverkets  Betyg  i  gymnasieskolan  (2013c)  ska  betygen  grundas  på  varierade 

bedömningsformer såsom prov och muntliga presentationer utförda vid flera tillfällen varför 

enskilda prov inte ska kunna vara avgörande för ett betyg. Skolverket belyser hur läraren ska 

beakta all kunskap som eleven visat fram till det tillfälle då betyg sätts. Detsamma gäller de 

nationella  ämnesproven  trots  att  det  huvudsakliga  syftet  enligt  Skolverket  (2012) med de 

nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

I fråga om objektivitet och rättvisa i bedömningsprocessen och att ”inte döma hunden efter 

håren” kan man för att eliminera ovidkommande faktorer vid bedömning låta eleverna vara 

anonyma  för  bedömaren  så  att  den  som  bedömer  inte  skall  kunna  koppla  ihop  en  viss 

prestation till en viss elev (Gipps & Murphy, 1994, refererad i Korp, 2003). Dock finns även 

här  en risk att  markörer  som språklig  stil,  handstil,  eventuella  språkfel  och dylikt  gör  att 

bedömaren ändå associerar svaret med en viss samhällsgrupp och omedvetet eller medvetet 
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låter bedömningen påverkas av de egna värderingarna om denna grupp. Elever med annan 

kulturell bakgrund än bedömaren är de som i detta fall löper störst risk för felaktig bedömning 

(Korp, 2003).

I  Att  sätta  betyg (2013)  beskrivs  hur  bedömningen  ska  vara  både  allsidig  och  likvärdig 

(Skolverket,  2013b).  Läraren  ska  därför  inför  betygssättningen  se  till  de  nationella 

kunskapskraven  och  utifrån  dessa  göra  en  allsidig  bedömning  av  elevernas  kunskaper  i 

förhållande  till  de  krav  som  ställs.  De  kunskaper  eleven  har  vid  betygstillfället  är  de 

kunskaper som ska betygssättas. Eftersom eleven inte kan visa upp alla sina kunskaper vid ett  

bedömningstillfälle  bör  läraren,  för  att  uppnå  en  allsidig  bedömning,  kontinuerligt 

dokumentera elevens kunskaper. Dessa kunskaper ska som tidigare nämnts kunna visas upp 

på  olika  sätt,  inte  bara  muntligt  eller  skriftligt.  Genom  dokumentationen  får  läraren  ett 

allsidigt underlag på elevens kunskaper att ta i beaktande vid betygssättning (ibid.).

Om  betyg  ska  jämföras  och  visa  elevernas  kunskaper  är  förutsättningen  att  själva 

betygssättningen är pålitlig. Det är skolans och skolhuvudmannens skyldighet enligt lag att 

eftersträva en likvärdig och rättvis  betygsättning,  inte minst då betygen är viktiga för den 

enskilde elevens framtid i fråga om avgörandet för huruvida elever får möjlighet att studera 

vidare. Då det råder konkurrens om platserna till en attraktiv utbildning är en förutsättning för 

en rättvis antagning att den är grundad på en likvärdig och rättvis betygsättning, något som 

givetvis  också gäller  då betygen  används när  ett  arbete  söks.  Att  betygssättningen  görs  i 

enlighet med de gällande bestämmelserna är viktigt för rättssäkerheten för varje elev. Ingen 

enskild elev ska kunna få fördelar på bekostnad av andra elever (Skolverket, 2004b). Likväl 

visar forskning och rapporter på bristen av likvärdighet i betygssättningen.

År 2009 publicerade Skolverket en rapport, Likvärdig betygssättning i skolan? En analys av  

sambandet mellan nationella prov och kursbetyg,  om en granskning av betygssättningen i 

gymnasieskolan. I denna rapport har resultaten från nationella kursprov i ämnena svenska, 

matematik  och  engelska  samlats  i  förhållande  till  betygen  används  som en indikator  om 

likvärdig  betygssättning  både  över  tid  och mellan  olika  skolor  och  klasser.  Resultatet  av 

rapporten  åskådliggör  stora skillnader  mellan  hur elever  betygsatts  i  förhållande  till  deras 
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resultat på de nationella proven. Dessa resultat visar på skillnader i betygssättningen mellan 

lärare likväl inom samma skolor som mellan skolor (Skolverket, 2009). Rapporten visar att 

det beror mer på vilken lärare en elev har, när det kommer till  vilket betyg en elev får i 

förhållande till  sina provresultat,  än vilken skola eleven går i även om skillnaderna skolor 

sinsemellan också är av vikt. De stora skillnaderna mellan lärares och skolors betygssättning i 

förhållande till de nationella proven ses således som en indikation på att betygen inte sätts på 

likvärdiga  grunder.  Resultatet  och  bedömningen  är  att  det  finns  ett  strukturellt 

likvärdighetsproblem när det gäller Sverige och de gymnasiala betygen. Dessa brister är i sin 

tur  ett  rättssäkerhetsproblem  för  eleverna  i  fråga  om  konkurrens  inför  deras  framtida 

utbildningar på högskolor och universitet (Skolverket, 2009).

3.3 Rättvis och likvärdig bedömning

En rättvis betygsättning innebär, enligt Skolverkets definition, att det betyg som en elev fått i 

en viss kurs eller i ett visst ämne ska visa på dennes kunskaper och färdigheter i relation till 

kursens innehåll och kursplan och som motsvarar betygskriterierna i desamma (Skolverket, 

2004b).  Med likvärdig  betygssättning  menar  Skolverket  att  alla  elever  ska  bedömas  efter 

samma bedömningsgrund (ibid.). Ett betyg i en klass skall således motsvara ett likadant i en 

annan. För att betygssättningen ska vara både rättssäker och likvärdig är det grundläggande att 

de  som utfärdar  betygen,  det  vill  säga lärare  och rektorer,  har  tillräckliga  kunskaper  och 

känner till och tillämpar både kursplaner, betygskriterier och andra bestämmelser. Det krävs 

dock också ett aktivt och lokalt kursplansarbete där tolkning och anpassning av betygskriterier 

utifrån det stoff och de undervisningsmetoder som används ges utrymme, något som i sin tur 

förutsätter diskussionen mellan lärare både inom och mellan olika skolor i fråga om synen på 

kunskapskvalitet och måluppfyllelse (ibid.).

Vid betygssättning är eleven i underläge, i en utsatt position, och att bli rättvist bedömd kan 

vara avgörande för dennes framtid. Detta är av stor vikt varför Skolverket låter elever bedöma 

i vilken utsträckning de upplever att betygssättningen är rättvis, något som också varje skola 

alltid  skall  redovisa  i  sin  kvalitetsredovisning  (Skolverket,  2004b).  Denna 

kvalitetsredovisning föregås av inspektioner som utförs av Skolinspektionen under vilka ett 

urval  elever  intervjuas  bland  annat  om hur  betygssättningen  upplevs  och  hur  de  försetts 

information om betygskriterier (ibid.). Dessa intervjuer utgör sedan en viktig del i underlaget 
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för  bedömningen om skolorna uppfyller  målen  för  en,  av eleverna  upplevd likvärdig  och 

rättvis betygssättning. Skolinspektionen, en statlig myndighet vars uppgift bland annat är att 

ha  “tillsyn  över  och  kvalitetsgranskning  av  skolväsendet  och  skolbarnomsorgen”  (NE, 

uppslagsord Skolinspektionen), granskar i vanliga fall inte betygssättningen av enskilda elever 

men gjorde 2009 likväl bedömningen att en femtedel av de grund- och gymnasieskolor som 

inspekterades inte gjorde tillräckligt för att säkerställa att betygen satts på korrekta grunder. 

Utifrån erfarenheterna  av kontrollrättningen av nationella  prov kan således  konstateras  att 

samma kunskaper kan bedömas olika av olika lärare (Skolinspektionen, 2010a).

Skolverket stöder även Skollagskommitténs förslag (SOU 2010:96) vilket innebär att elever 

ska  ha  rätten  att  ompröva  sina  betyg  om  de  upplevt  bedömningen  som orättvis.  Det  är 

förhållandevis vanligt att elever som upplever sig som orättvist bedömda vänder sig till just 

Skolverket i hopp om att få stöd gällande frågor som rör betyg och betygssättning. Sedan 

september  2004  finns  också  på  Skolverkets  hemsida,  www.skolverket.se,  en  samlad 

betygsinformation som innehåller information och svar på många av de frågor som Skolverket 

fått av både elever, föräldrar och skolpersonal (Skolverket, 2004b).

3.4 Nationella prov

Dagens kunskapssyn enligt gällande styrdokument beskrivs som ”komplex, kontextuell och 

förståelseinriktad med kvalitativa förtecken” (Selghed, 2011, s. 32), något som, enligt Selghed 

ställer krav på läraren sett till de bedömningar som ska pröva elevens kunskap. En aspekt till 

varför de nationella  proven inte  kan ses som avgörande för ett  betyg  är att  det inte finns 

nationella prov i samtliga ämnen.

I Skolverkets  Likvärdig bedömning och betygssättning: allmänna råd och kommentarer står 

att  läsa  att  nationella  prov  används  både  på  grund-  och  gymnasieskolor  som  stöd  vid 

betygssättning (2004a). Syftet med de nationella proven är enligt Skolverket att konkretisera 

de nationella målen för läraren och vara stöd för att betygssättningen är likvärdig (Skolverket, 

2012). I april 2010 redovisade Skolinspektionen till regeringen en kontrollrättning av cirka 29 

000 nationella prov ur vilka kunde konstateras att det fanns stora avvikelser i delprov och 

ämnen mellan den bedömning som lärarna gjorde i förhållande till den av Skolinspektionens 
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kontrollrättare (2010a). Upp emot 50 procent av dessa avvikelser fanns bland ämnena svenska 

och engelska och där eleverna skulle skriva en längre,  sammanhängande text.  Dessa prov 

visade dock att utfallet tycktes bero på vilken lärare som i sin tur rättat provet, ett faktum som 

kan få stora konsekvenser för elevers rättssäkerhet om det förhåller sig så att elever och deras 

betyg faktiskt utgörs på felaktig bedömning (ibid.).

3.5 Forskning kring betygssättning

År 2005 gjorde Mats Björnsson, på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling, en studie i 

syfte  att  undersöka och tolka frågor om könsskillnader  i  skolframgång (Björnsson, 2005). 

Resultatet  presenterades  i  rapporten  Kön  och  skolframgång  –  Tolkningar  och  perspektiv  

(2005). I Betyg i teori och praktik (2012) har Maria Jansdotter Samuelsson lyft ämnet betyg i 

förhållandet  till  genus,  social  bakgrund och etnicitet.  ”Det  finns  vissa,  om än inga  stora, 

skillnader i skolprestationer som kan hänföras till sociala kategorier som genus, klass eller 

social bakgrund och etnicitet” skriver Jansdotter Samuelsson (2012, s. 39).

3.6 Genus

Ordet  genus härstammar  från latin  och betyder  slag,  sort,  släkte  eller  kön.  Historiskt  sett 

användes ordet i  Sverige endast inom språkläran för att  representera hur substantiv tillhör 

olika  sorter  (det  vill  säga  han,  hon,  den  eller  det).  Svenska  kvinnoforskare  tog  sedan 

begreppet från lingvistiken och använde det som en översättning för det engelska begreppet 

gender  vilket under 1980-talet började användas frekvent inom feministisk forskning. Detta 

begrepp behövdes för att kunna analysera kvinnors underordning och bidragandet till detta. 

En tongivande forskare inom ämnet i Sverige är Yvonne Hirdman som menar att begreppet 

ska fungera som ett ord som skall kunna förstås och användas och hjälpa oss att se saker vi 

tidigare  inte  kunnat se samt  hur man ska kunna förstå hur människor  både medvetet  och 

omedvetet  formas  till  kvinnor  respektive  män  (Hirdman,  2003).  Vidare  menar  Hirdman 

(1988) hur genus och genussystemet ska förstås som en dynamisk struktur (system) vilket 

betecknar ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilket i sin tur 

ger upphov till mönstereffekter och regelbundenheter (Hirdman, 1988).
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Forskning har  visat  att  genus är  av betydelse  gällande  flickors  och pojkars  prestationer  i 

skolan. Jansdotter Samuelsson (2012) skriver att flickor i allmänhet presterat bättre än pojkar i 

humaniora och språk under en längre tid medan pojkarna tills för ett par år sedan presterat 

bättre i naturvetenskap samt matematik. Jansdotter Samuelsson (2012) skriver vidare att det 

inte är så längre utan att flickorna som grupp hunnit ikapp och förbi pojkarna även i dessa 

ämnen. Att flickor presterar bättre är något som Björnsson (2005) menar syns lika tydligt i 

medelbetyg  och  prov  som  i  utbildningsdeltagande  och  examinationsfrekvens.  Liknande 

mönster  kan  ses  inom  OECD-länderna  (Organisationen  för  ekonomiskt  samarbete  och 

utveckling) (Jansdotter Samuelsson, 2012).

I sin rapport skriver Mats Björnsson: ”Klass och kön är alltjämt de viktigaste orsakerna till 

skolframgångar trots att det i den allmänna debatten framställs som om etnisk bakgrund skulle 

vara den främsta orsaken” (2005, s. 5). Han poängterar att pojkar fortsätter att släpa efter och 

att skillnaderna mellan flickor och pojkar ökar.

När det gäller pojkars sämre prestationer och forskning om genus- och skolprestationer menar 

Jansdotter Samuelsson (2012) att modeller lyfts fram för att tydliggöra dessa skillnader. Idag 

är utgångspunkten ”genus som social konstruktion” vilket kan förklaras som ”[d]e egenskaper 

som vi förknippar med respektive kön är alltså något som vi socialiseras in i och lär oss från 

ett mycket tidigt stadium” (Jansdotter Samuelsson 2012, s. 41).

En av slutsatserna Björnsson kommit fram till i sin undersökning är att ”kön som faktor har 

ett »äkta« samband med utbildningsprestation men att givetvis även föräldrars utbildning och 

yrke fortsätter att utöva en stark påverkan” (Björnsson, 2005, s. 7). I skolverkets rapport från 

2009 om granskningen av betygssättningen i gymnasieskolan konstateras att elevens kön är av 

ganska stor betydelse och hur kvinnliga elever i betydligt högre utsträckning får högre betyg 

än manliga elever, ett resultat som överensstämmer med tidigare studier både nationellt och 

internationellt. Orsakerna till  dessa könsskillnader diskuteras men inga resultat ges i denna 

rapport (Skolverket, 2009).
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Genus har betydelse på individnivå men analyserna ur Skolverkets rapport visar samtidigt att 

genus är av mycket liten betydelse för att förklara skillnaden mellan skolor och klasser. På 

skolor  och i  klasser  med hög andel  kvinnliga  elever  finns  inte  mycket  högre kursbetyg  i 

förhållande till proven i jämförelse med skolor och klasser som har hög andel manliga elever 

(Skolverket, 2009). 

Hur kan då dessa skillnader mellan kvinnliga och manliga elever  förklaras? I Skolverkets 

rapport avfärdas direkt faktorn att skillnaderna beror på betygsnivån. Kvinnliga elever har 

genomsnittligt  lika  eller  högre  provbetyg  vilket  tenderar  att  ge  lite  lägre  avvikelser  i 

förhållande till kursbetygen. Ytterligare en faktor som avfärdas är den att de nationella proven 

konstruerats så att de gynnar männen och missgynnar kvinnorna. I en enkätundersökning om 

nationella prov (Skolverket,  2005a) anser majoriteten av både lärare och elever att  proven 

varken missgynnar eller missgynnar endera könet även om en något större andel lärare på 

yrkesförberedande program anser att proven gynnar de manliga eleverna (Skolverket, 2005b). 

Av de lärare som menar att proven missgynnar något av könen så är uppfattningen tämligen 

jämt fördelad. I Svenska B anser en något högre andel lärare att proven gynnar kvinnor medan 

det i Engelska A förehåller sig det motsatta. För elevernas del är det en mycket liten andel  

som anser att provet gynnar det ena könet, men av de som ändå anser så vara fallet så är 

uppfattningen att det är de manliga eleverna som missgynnas.

En intervjustudie visar tydligt  hur kvinnliga elever på både yrkes-  och studieförberedande 

program är mer positivt inställda till provens utformning än männen (Skolverket, 2005b), en 

uppfattning som borde innebära att provresultaten i sin tur påverkas positivt i jämförelse med 

de manliga eleverna. Även om de flesta elever och lärare inte anser att de nationella proven 

gynnar vare sig det ena eller det andra könet så kan det ändå förhålla sig på det viset. Det 

finns  mycket  forskning  om  hur  olika  typer  av  prov  påverkar  könen  och  denna 

könsproblematik är väl känd för dem som konstruerar proven vilka därför lägger ner mycket 

tid och energi på detta. Oavsett om detta konstruerande av prov kan ha betydelse så kvarstår 

ändå ett grundläggande mönster: de kvinnliga eleverna får högre betyg på proven i jämförelse 

med de manliga och det ser i  princip likadant  ut i  alla  ämnen och på alla skolnivåer,  ett 

mönster  som även ser likadant  ut  i  många andra länder.  Detta förhållande har länge varit 

föremål för forskare som studerat fenomenet och försökt hitta hypoteser för att förklara det.
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De två svenska forskarna Klapp Lekholm och Lindahl (Skolverket, 2009) har gjort statistiska 

studier  inom området  (dock gällande  grundskolan)  och kommit  fram till  att  betygen  inte 

enbart mäter ämneskunskaper. De kvinnliga elevernas högre studieintresse och motivation är 

faktorer  av betydelse  när  lärarna sätter  betyg  i  ämnena svenska och engelska,  men inte  i 

matematik.  Lindahl  drar  vidare  slutsatsen  att  lärarens  kön  har  betydelse  för  kvinnliga 

respektive manliga elevers resultat på de nationella proven i årskurs 9 men effekten är inte 

stor och lärarens könstillhörighet kan inte enskilt förklara de relativt stora könsskillnaderna 

mellan kvinnliga och manliga elevers betyg i förhållande till provresultaten. Resultatet från 

dessa studier ger således ingen slutlig förklaring till varför de kvinnliga eleverna får högre 

betyg varför frågan lämnas vidare till forskarsamhället för vidare studier (Skolverket, 2009).

3.7 Social bakgrund

Enligt Högskoleverket (2006) definieras Social bakgrund (socialt ursprung) vanligtvis utifrån 

föräldrarnas  utbildning och yrke  vilket  även ses  som ett  mått  på  vilken  samhällsklass  en 

person tillhör. Jansdotter Samuelsson menar att pojkars svagare skolinsatser inte kan kopplas 

till pojkgrupper med lägre social bakgrund eftersom flickorna har ”högre betygsmedelvärde 

än pojkarna” oavsett föräldrarnas utbildningsnivå (Jansdotter Samuelsson, 2012, s. 43).

3.8 Etnicitet

Enligt Jansdotter Samuelsson (2012) finns det vissa avvikelser gällande betygen mellan elever 

med  utländsk  bakgrund  och  infödda  elever.  Vidare  poängterar  hon  att  det  är  viktigt  att 

observera  att  meritvärdena  divergerar  också  inom  gruppen  som  enligt  statistiken  ej 

klassificeras som infödda. Det är också nämnvärt att det finns en korrelation mellan betyg och 

socioekonomisk  ställning  beroende  om  individen  är  infödd  eller  av  utländsk  härkomst. 

Däremot  menar  Jansdotter  Samuelsson (2012) att  den socioekonomiska  tillhörigheten  och 

föräldrars utbildning är mer avgörande än etnicitet.
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4. Teoretisk ram

Nedan redogörs för den teoretiska utgångspunkt vilken används i studien. Då studien avser att 

utröna elevers uppfattningar om betyg och bedömning samt huruvida genus är av betydelse 

till detta kommer den teoretiska ramen att utgå ifrån en genusteori.

4.1 Genusteori

Nationalencyklopedin  definierar  detta  som en benämning  på  ”olika  samhällsvetenskapliga 

teorier där manligt och kvinnligt uppfattas som sociokulturella kategorier, föränderliga i tid 

och rum, till skillnad från framför allt sociobiologiska förklaringsmodeller” (NE uppslagsord 

Genusteori).  Enligt  Thurén  (2000)  finns  i  varje  samhälle  något  som  kan  kallas  för 

genusordning. Den består i sin tur av de uppfattningar om kvinnligt och manligt som finns i 

samhället och hur dessa påverkar:

vem som gör vad, vem som kan bestämma vad, hur vi uppfattar oss själva, var och en av oss, och 
varandra,  kollektivt  och  individuellt.  Genusordningen  påverkar  andra  förhållanden  […]  Och  andra 
förhållanden påverkar i sin tur genusordningen. Det är detta som genusforskningen studerar: Hur genus 
påverkas av allt möjligt annat och hur allt möjligt annat påverkas av genus (Thurén, 2000, s. 12-13).

Då genus är ett vetenskapligt begrepp förutsätter det en viss kunskap om den vetenskapliga 

bakgrund och den forskning som genusbegreppet omfattar. En genusteoretisk förståelse av 

kön är således någonting helt annat än en vardaglig förståelse och uppfattning av kön (Hedlin, 

2010).

Tidigare nämnda Hirdman har forskat om hur genus framträtt historiskt sett och hon definierar 

begreppet som ”tidsbundna föreställningar om kvinnligt och manligt” (Hirdman, 2006, s. 13). 

I  begreppet  ingår  också  hur  dessa  föreställningar  i  sin  tur  medför  konsekvenser  och  att 

samhället i stort också präglas av ett visst könsmönster, en könsordning.

En  vanlig  missuppfattning  rörande  genus  och  genusforskning  är  den  att  genusforskare 

förnekar de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor, något som alls inte är fallet. 

Istället  undersöker genusforskare de föreställningar och den betydelse som knyts till  dessa 
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skillnader.  Tidigare  nämnda  Thurén  beskriver  i  Vetenskapsrådets  skrift  (2003)  följande: 

“Genusforskare förnekar inte det materiella, det biologiska, men vi problematiserar allt som 

har med kön att göra, inklusive det som i vår kultur brukar ses som givet” (Hedlin, 2010, s. 5).

För att kunna arbeta med jämställdhet på ett professionellt sätt behövs en förankring i teori 

och forskning. I relation till styrdokument och läroplaners skrivningar om jämställdhet talas 

om  allt  ifrån  skolpersonalens  bemötande,  bedömning,  krav  och  förväntningar  samt 

uppfattningarna  om vad som är  kvinnligt  respektive  manligt.  Eftersom jämställdhet  är  ett 

kunskapsområde  får  det  inte  reduceras  till  en  fråga  om  attityd  utan  bearbetas  och 

problematiseras med fördel med hjälp av teorier och forskningsresultat.  Forskning om hur 

attityder och föreställningar om kvinnor och män, flickor och pojkar och hur dessa skapas och 

fungerar, sker inom genusvetenskapen där forskningen bidragit med olika begrepp och teorier 

som förklarar  hur genus formas och skapas (Länsstyrelsen Västmanland,  2010).  Det finns 

flera olika genusteorier om hur genus skapas och upprätthålls. Nedan beskrivs Hirdmans samt 

Hardings teorier.

Hirdmans  (2001)  teori  om  genussystemet  definieras  som  en  dynamisk  struktur  av 

förväntningar, föreställningar och processer som återskapas enligt ett bestämt mönster. Detta 

system består i sin tur av två grundläggande principer:

1. Isärhållande (dikotomi)

2. Hierarki (rangordning)

Principen om isärhållandet syftar på tanken att det manliga och det kvinnliga betraktas som 

två skilda saker och dessutom som varandras motsatser. Hirdman beskriver hur “vi mycket 

väl vet att verklighetens kvinnor och män varken är motsatser eller två homogena grupper” 

men att denna tankefigur ändå tenderar “att prägla vårt tänkande” (Hedlin, 2010, s. 16-17). 

Principen om hierarkin eller  rangordningen avser mannen som norm och kvinnan som en 

avvikelse  från  densamma.  Manligt  genus  tilldelas  högre  status  än  kvinnligt  och  med  ett 

samhälle där mannen utformas som norm är enligt Hirdman av mycket stor betydelse. När 

männen och deras intressen sätts i fokus kommer kvinnan till  korta och verksamheter som 
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kvinnor står för eller  som uppfattas som “kvinnliga” får heller  inte samma status som de 

“manliga”  oavsett  om det  gäller  arbetsmarknad,  politik,  organisationsliv  eller  utbildning. 

Detta leder i sin tur att samhället aldrig kan nå jämställdhet om mannen fortsatt står som norm 

för det mänskliga. Hedlin (2010) skriver vidare hur de två principerna enligt Hirdman “ständigt 

är närvarande och präglar vårt sätt att tolka tillvaron och agera i den. Reglerna präglar också det  

sätt på vilket arbetsplatser och samhället organiseras och struktureras” (s. 17). 

I likhet med Hirdman menar Sandra Harding att det finns en dikotomi mellan kvinnligt och 

manligt där det kvinnliga är underordnat det manliga (Länsstyrelsen Västmanland, 2010). Det 

finns således normativa förväntningar på hur kvinnor och män ska vara eller bete sig. Harding 

beskriver att genus påverkar vårt sätt att tänka och resonera. Detta bidrar till  att bibehålla 

maktrelationen mellan män och kvinnor. Genus finns alltid närvarande och påverkar vårt sätt 

att tolka tillvaron. Harding ser genussystemet som en process vilken sker i tre olika former på 

tre nivåer.  Jakobsson (2000) beskriver de tre olika formerna i  Hardings genussystem som 

strukturellt  genus,  symboliskt  genus och  individuellt  genus.  Strukturellt  genus  innebär  att 

kvinnor och män ges olika sociala aktiviteter, exempelvis skillnader i status som förkommer 

på arbetsmarknaden, det vill säga hur arbetet uppdelats och organiserats. Symboliskt genus 

handlar om föreställningar och normer om kvinnors och mäns beteenden och egenskaper som 

inte  har något  med det biologiska könet  att  göra.  Jakobsson (2000) skriver hur individuellt 

genus enligt Hardings metod skapas:

genom de processer som formar olika aspekter av individuell identitet. Det handlar om socialisation, 
där arbetsdelningen och omgivningens föreställningar om manligt och kvinnligt liksom maktrelationer 
införlivas i den egna personligheten. Individuellt genus ses huvudsakligen som en konsekvens av de två 
andra. (Jakobsson, 2000, s. 24).

De  tre  processerna  samverkar,  men  trots  detta  kan  en  nivå  förändras  utan  att  de  andra 

påverkas  (Länsstyrelsen  Västmanland,  2010).  Jakobsson  (2000)  menar  att  Hardings 

genussystem inbegriper processer där maktfördelning sker som leder till att skillnader skapas. 

Dessa  processer  sker  som tidigare  nämnts  på  tre  olika  nivåer.  Den  sociokulturella  nivån 

innebär att samspelet mellan individer och grupper styrs av kön. Detta genererar exempelvis 

ojämlika  arbetsbördor  vilka  i  sin  tur  påverkar  dessa  processer  på  sociokulturell  nivå.  På 

interaktionell  nivå skapas kön genom signaler om hur vi förväntas bete oss i samspelet med 

andra. Jakobsson (2000) beskriver den individuella nivån enligt Harding som:
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de egenskaper, beteenden, intressen som anses mer lämpade för det egna könet accepteras av individen 
som en del av henne/honom själv och internaliseras i personligheten. Man tillskriver sig själv de drag,  
beteenden  och  roller  som  hör  till  normen  för  det  egna  könet.  Dessutom  internaliserar  kvinnorna 
nedvärderingen av sig själva och sin egen underordning (Jakobsson, 2000, s. 25).

Med dessa teorier i beaktande avses i studien undersöka om eleverna upplever betygssättning 

och bedömning som rättvis och likvärdig och fri från förutfattade meningar om föreställningar 

rörande kön, tidigare prestationer eller bakgrund. 
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5. Metod

I detta kapitel presenterar vi vår respondentgrupp, hur vi valt den och redogör även för den 

metod  vi  använt  oss  av. Vi  har  valt  att  undersöka  elevers  uppfattningar  om  betyg  och 

bedömning  med  hjälp  av  en  huvudsakligt  kvantitativ  enkät  med  möjlighet  för 

försökspersonerna att lämna egna kommentarer (kvalitativt komplement). Eftersom vårt syfte 

är  att  utröna  huruvida elever  upplever  att  de får rättvisa  betyg  eller  ej  beroende på olika 

faktorer  såsom  kön,  tidigare  resultat,  bakgrund  och  val  av  utbildning,  det  vill  säga 

yrkesförberedande- respektive studieförberedande utbildning, har vi valt att utföra en så bred 

studie som möjligt.  Av den anledningen valde vi också att kontakta lärare som undervisar 

elever på olika program samt har klasser innehållande både flickor och pojkar.

5.1 Respondenter
Studien  genomfördes  bland  gymnasieelever  i  studieförberedande  respektive 

yrkesförberedande program. Respondetgruppen som bestod av 20 flickor och 80 pojkar valdes 

ut enligt ett bekvämlighetsurval (Trost, 2012) då klasserna var tillgängliga eftersom vi utförde 

vår verksamhetsförlagda utbildning i dessa. Av dessa elever går 47 elever (nio flickor) på 

studieförberedande  program  respektive  53  elever  (elva  flickor)  på  yrkesförberedande 

program. De elever som medverkade var mellan 16 och 19 år och går första, andra eller tredje 

året på gymnasiet.

5.1.1 Bortfall

Enkäten delades ut bland 100 elever och samtliga enkäter lämnades in. Det förekom dock 

internt bortfall i form av att ett fåtal elever valde att istället för att kryssa för de svarsalternativ 

som fanns, konstruera ett eget mittenalternativ eller hoppa över enskilda frågor. Det interna 

bortfallet  var  dock så pass  litet  att  vi  inte  anser  att  det  kan ha  påverkat  utfallet  i  någon 

betydande utsträckning. Vi har i resultatet markerat dessa bortfall som “övrigt”. 
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5.2 Enkätstudie 

Enkät är en kvantitativ metod som gör det möjligt att nå ut till ett stort antal människor. I 

Enkätboken  beskriver  Trost  (2012)  skillnaderna  mellan  kvantitativa  och  kvalitativa 

enkätstudier. När undersökningen innehåller siffror och frågor som ”hur ofta, hur många eller 

hur vanligt” (Trost, 2012, s.23), så handlar det om en kvantitativ studie. En undersökning är 

kvalitativ  när forskaren vill  “förstå eller  hitta mönster” (ibid.)  och använder sig av öppna 

frågor. 

Frågorna ska vara utformade så att respondentgruppen förstår vad syftet med enkäten är. Det 

ska även finnas tillräckligt med information så att frågorna ska kunna besvaras utan problem. 

Enkäten ska vara enkel och ha en överskådlig layout.  Ejlertsson (2005) menar att det kan 

underlätta för respondenterna om frågorna utformas med enhetliga svarsalternativ.

Enkäter  som  tillåter  att  respondenten  är  anonym  kan  bidra  till  att  svaren  blir  mer 

sanningsenliga, att den som svarar på enkäten vågar ge ett mer uppriktigt svar då personen 

inte kan identifieras (Ejlertsson, 2005). Vid utlämnande av enkäter bör i beräkningen finnas 

med att ett visst antal respondenter kanske inte svarar fullständigt vilket leder till ett bortfall 

(Ejlertsson, 2005). Ejlertsson menar vidare att det finns “externt” respektive “internt” bortfall 

(2005, s.25).  Externt  bortfall  innebär  enkäter som inte har blivit  inlämnade medan internt 

bortfall innebär obesvarade frågor på en inlämnad enkät (Ejlertsson, 2005).

Trost  (2001) beskriver hur man talar  om  öppna  och icke öppna frågor  där de öppna kan 

benämnas som icke-strukturerade och de andra som strukturerade frågor. Vad som egentligen 

menas är huruvida frågorna är försedda med fasta svarsalternativ eller ej. En nackdel med 

öppna frågor är enligt Trost att det kan vara tidsödande att handskas med de skrivna svaren då 

en del människor har oläslig handstil,  skriver långa och utförliga svar, bara något enstaka 

stickord  och hur  det  kan vara  svårt  att  förstå  innebörden av dem (Trost,  2001).  Ett  stort 

problem med  fasta  svarsalternativ  är  enligt  Trost  hur  de  kanske  passar  konstruktören  av 

frågorna och dennes sätt att tänka men möjligen inte andra människor. Detta är enligt honom 

ett av de största problemen med kvantitativa undersökningar. Fasta svarsalternativ leder till 
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onyanserade svar medan öppna frågor leder till stort svarsbortfall även om de svar som där 

ges ofta är mycket nyansrika och till hjälp vid analys och tolkning av data (Trost, 2001).

Att kombinera olika metoder för att täcka in olika infallsvinklar och tillföra undersökningen 

olika slags information kallas för  triangulering  och ger enligt Eliasson (2010) ofta en mer 

fullständig och utförligare bild än vid användandet av en enda metod (Eliasson, 2010).

Målet med både ett kvantitativt och ett kvalitativt angreppssätt är enligt Watt Boolsen (2007) 

att finna orsaker och samband även om metoderna är olika. I en kvantitativ ansats används 

statistik då kausala samband med orsak och verkan ska beskrivas. Kvantitativa data kallas för 

“hårda” data och kan vara information som exempelvis kön och utbildning. Kvalitativa data 

kallas i sin tur för “mjuk” data och kan exempelvis vara en text eller en intervju. Historiskt 

sett har den kvantitativa metoden ansetts ha mer prestige men i dag innehåller undersökningen 

och  analyser  som  regel  både  kvalitativa  och  kvantitativa  element,  allt  för  att  genom 

kombinationen av de båda försöka finna flera bitar till pusslet av orsaker och samband. 

Det finns både för- och nackdelar med enkät som metod menar Ejlertsson (2005). Faktorer 

som att respondenter inte känner sig bekväma till att ställas inför intervjuer samt att det är 

svårt att utforma intervjufrågor som uppfattas lika av samtliga intervjuade personer har lett till 

valet  att  utforma och använda enkäter  i  stället  för  intervjuer.  Även tidsaspekten har varit 

avgörande för valet av metod då intervjuer samt transkriberingen av desamma fordrar mycket 

tid medan enkätsvaren inkommer i skriftlig form och är därför inte lika tidsmässigt krävande 

som vid en intervju. 

5.2.1 Metodkritik

Fördelen med enkätundersökning är att forskaren kan studera många individer under kort tid. 

En annan fördel som Ejlertsson (2005) nämner är att användandet av enkäter ”eliminerar den 

s.k.  intervjuareffekten”  (s.12)  vilket  han  förklarar  med  att  vid  intervjuer  påverkas 

respondenten  av det  sätt  som intervjuaren  ställer  frågor  och eventuella  följdfrågor på.  En 

nackdel med en enkät är att det finns risk för bortfall. Andra nackdelar är att det inte finns 
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något utrymme att korrigera svar på missförstådda frågor, genom att ställa följdfrågor och 

fördjupa respondentens svar. 

5.2.2 Validitet och reliabilitet

Vid en enkätundersökning uppstår alltid frågor huruvida de nådda resultateten är korrekta och 

säkert  mäter  någon  viss  variabel.  För  att  bekräfta  detta  används  begreppen  validitet  och 

reliabilitet. Med  validitet  menas frågans förmåga att mäta det den avser att mäta. En fråga 

med hög validitet skall helst inte ha något systematiskt fel alls. Med  reliabilitet  menas om 

upprepade  mätningar  ger  samma  resultat.  Om  en  fråga  har  hög  reliabilitet  skall  det 

slumpmässiga  felet  vara  litet  (Ejlertsson,  2005).  Reliabiliteten  är  dock  beroende  av  att 

frågorna i sig ställs korrekt varför dåligt konstruerade frågor kan leda till stor slumpvariation i 

svaren (Ejlertsson, 2005). För att stärka validiteten vid enkätstudien så har frågorna i enkäten 

(Bilaga 1) arbetats  fram bland annat med hjälp av litteraturen som nämnts under rubriken 

Enkätstudie. 

Ett sätt för att kunna se verkliga samband och signifikans är att använda sig av det så kallade 

chitvå-testet. I Kvantitativa metoder (1999) beskriver Eggeby & Söderberg chitvå-testet som 

en statistisk metod som ofta används för att få ett mått till hjälp för att fastställa om oberoende 

förekommer mellan två nominalskalemätta variabler. Vid en sådan uträkning fastställs både 

chitvå-värde  samt  p-värde  vilket  enligt  Eggeby  &  Söderberg  (1999)  är  “ett  mått  på 

sannolikheten att de resultat man fått skulle ha uppnått slumpmässigt” (s.105). Ett lågt p-värde 

innebär således statistisk signifikans. 

5.2.3 Enkätkonstruktion

Utifrån  vårt  syfte  och  våra  frågeställningar  formulerade  vi  en  enkät  (se  bilaga  1)  där  vi 

inledningsvis började med frågan om eleverna anser att alla elever får en likvärdig bedömning 

och där de sedan om de svarade ”nej” ombads att motivera sitt svar. Detta ansåg vi var en bra 

inledande fråga till ämnet som förhoppningsvis kunde presentera det huvudsakliga vi var ute 

efter, att se om elever upplever att de bedöms likvärdigt och rättvist.
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Vid konstruerandet av vår enkät utgick vi ifrån Ejlertsson (2005) som menar att språket skall 

anpassas till  den målgrupp och de respondenter  som enkäten riktas  mot.  Om målgruppen 

exempelvis är skolungdomar bör formuleringen göras av någon person som är verksam nära 

ungdomar i de aktuella åldrarna eller av ungdomarna själva, allt för att inte riskera att använda 

ord som är främmande för ungdomarna eller som kan tolkas annorlunda av ungdomar än av 

vuxna (Ejlertsson, 2005).

Vi valde därför att formulera frågorna så tydligt som möjligt och utan att använda alltför svåra 

ord eller  för  långa,  komplicerade  frågor.  I  fråga  om antalet  frågor  i  enkäten  valde  vi  tio 

stycken då antalet frågor i ett enkätformulär är begränsat och där en alltför omfattande enkät 

dels  tar  längre tid att  fylla  i  och kanske också bidrar till  att  respondenten (eleven)  tappar 

intresset. Enligt Ejlertsson (2005) brukar tumregeln vara att det högst får ta en halvtimme att 

fylla i formuläret varför antalet frågor inte bör överstiga 40-50 stycken.

I  fråga om formuleringen av svarsalternativen  valde vi  att  använda oss av nominalskalan 

vilket  enligt  Ejlertsson (2005) innebär  “en ren klassificering”  (s.113).  Som svarsalternativ 

valde  vi  dels  ”ja”-  och  ”nej”-alternativ  men  lämnade  även  en  öppen  fråga  (utifrån 

respondenternas svar) där de antingen skulle motivera sina svar (åtta av frågorna) eller ange 

vilket  ämne  det  gällde  (två  av  frågorna).  Enkäten  blev  således  en  kombination  av  både 

kvantitativ och kvalitativ  metod (triangulering)  i syfte att  försöka få en fullständigare och 

utförligare bild av respondenternas svar. 

5.3 Genomförande
Vår enkätstudie utfördes under lektionstid, antingen i början eller i slutet av lektionen och 

gick till så att vi presenterade vår enkät samt syftet med densamma och erbjöd eleverna att 

ställa frågor om någon av frågeställningarna var otydliga eller svårförståeliga. Vi informerade 

vidare om att studie var anonym och att inga identiteter eller identitetsmarkörer utöver ålder 

och  årskurs  skulle  röjas  eller  synliggöras  och hur  studien i  sin  helhet  var  en del  av vårt  

examensarbete och därför inte skulle komma att användas till något annat utöver det. 
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5.4 Etiska överväganden
Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det vissa krav att ta hänsyn till vid forskning. När det 

gäller  individskyddskrav har Vetenskapsrådet arbetat  fram fyra krav som ska garantera en 

forskningspersons  säkerhet  nämligen  informations-,  samtyckes-,  konfidentialitets-  och 

nyttjandekravet  (2011).  Informationskravet  innebär  att  de  som  ska  delta  i  studien  måste 

informeras  om studiens  genomförande  och syfte  samt  vad den kommer  att  användas  till. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska få information om deras roll i studien, att de själva 

har rätt att bestämma om sin medverkan i studien och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan.  Konfidentialitetskravet  betyder  att  deltagarna  är  anonyma  och  eventuella 

uppgifter som skulle kunna avslöja en identitet ska förvaras så att obehörig ej kan ta del av 

dem. Av hänsyn till  nyttjandekravet ska det även framgå att  den insamlade informationen 

endast kommer att användas till forskningen. Av hänsyn till respondenternas integritet har vi 

valt  att  låta  dem  vara  anonyma  och  därför  presenteras  inte  heller  vilken  typ  av 

studieförberedande eller yrkesförberedande klass respondenterna tillhör. Ej heller informeras 

om i vilken kommun studien har genomförts. 

5.5 Analysmetod

En grundläggande tanke med variabler är att den komplexa verklighet som skall undersökas 

sedan skall kunna sammanfattas och förenklas till en datamatris, det vill säga en schematisk 

tvådimensionell uppställning över det som är objektet för undersökningen. Datamatrisen visar 

i  sin  tur  vilka  objekt  eller  vilka  fall  som  skall  undersökas  (analysenheterna)  och  vilka 

egenskaper hos dessa objekt som skall beskrivas och/eller förklaras (variablerna). Slutligen 

skall varje egenskap kunna anta två eller flera värden (variabelvärden) och därmed variera 

mellan analysenheterna (Esaisson, 2007). Enligt Esaisson representerar analysenheterna i en 

datamatris  de  undersökningsobjekt  eller  fall  som  ämnas  undersökas  inom  ett 

forskningsområde.  Valet  av  analysenhet  är  sällan  självklart  utan  är  beroende  av  vilken 

övergripande fråga som ställs i forskningen. Antalet analysenheter i en undersökning är enligt 

Esaiasson på många sätt avgörande för vilken analysmetod som är lämplig att använda. En 

studie med många analysenheter gör det möjligt att använda statistiska analysmetoder för att 

kunna dra en slutsats av resultatet. Då våra respondenter utgör många analysenheter har vi 

således valt att använda oss av just en statistisk analysmetod.
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Efter  att  vi  insamlat  enkäterna  gjorde  vi  en  sammanställning  av  resultaten  utifrån 

respondenternas  studieinriktning.  Detta  för  att  särskilja  mellan  de  elever  som  går 

yrkesförberedande respektive studieförberedande program och huruvida svaren skilde sig åt 

på grund av valet av studieinriktning. 

Den kvantitativa datan har behandlats genom att summera och indela respondenternas svar 

utifrån variablerna genus och studieinriktning. Den kvalitativa datan har behandlats genom 

elevernas  motiveringar  till  sina  ståndpunkter.  Respondenternas  motiveringar  till  sina 

ståndpunkter har analyserats utifrån en diskursanalys vilket, enligt Esaiasson (2007), utmärks 

av uppfattningen att  språket är  med och formar verkligheten.  Texter  och andra mänskliga 

uttryck  tillskrivs  avgörande  betydelse  för  hur  människor  uppfattar  världen. 

Vi har här gjort ett urval och valt att inte ta med samtliga motiveringar då flertalet av dessa 

enligt vår mening var ovidkommande i förhållande till vårt syfte och/eller var otydliga i sin 

mening och det som sades var exempelvis “beror på”, “tror det”, “har ingen aning” och så 

vidare. 

För att se om det finns signifikanta skillnader i resultat mellan elever av olika kön och mellan 

elever från olika typer av gymnasieprogram har vi också använt oss av ett chitvå-test. Enligt 

Eliasson (2006) är chitvå det enda värde som kan användas för nominalvariabler.   Chitvå är 

“ett mått som utgår från att de båda variablerna är oberoende av varandra, något som innebär 

att sannolikheten för en händelse (alltså ett visst svar på en av variablerna) inte påverkas av 

sannolikheten för en annan händelse (dvs. ett svar på den andra variabeln)” (Eliasson, 2006, 

s.96). Vidare menar Eliasson (2006) att ju större chitvå-värdet är, desto mer sannolikt är det 

att det finns ett samband mellan de båda variablerna. 
[J]u mer rangordningen överensstämmer mellan de båda variablerna, desto närmare +1 hamnar måttet, 
medan  måttet  närmar  sig  -1  om rangordningarna  går  i  motsatsriktning.  Ju  närmare  0  som måttet 
hamnar, desto mindre samband finns det mellan variablerna, så till skillnad mot [chitvå] säger måttets  
storlek något direkt om hur starkt sambandet mellan variablerna är (Eliasson, 2006, s.98).
 

Förutom att redovisa chitvå-värdet har vi valt att lyfta fram p-värdet för att gränsvärden för 

olika sannolikheter,  p, för att visa om det finns ett statistiskt signifikant samband har vi valt 

att sätta signifikansnivån till 0,05, vilket enligt Eliasson (2006) är vanligt förekommande nivå.
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6. Resultat

I detta avsnitt redovisas resultatet av den enkätstudie som utförts. Resultatet redovisas genom 

tio stapeldiagram vilka utgår ifrån de svar som inkommit på de olika enkätfrågorna (se bilaga 

1 för enkäten). Resultatet förklaras sedan och eventuella slutsatser dras i förhållande till vad 

som framkommit i svaren. I resultatet kommer även elevers kommentarer och motiveringar att 

presenteras i form av citat. I resultaten används förkortningar, nämligen YF och SF. Dessa 

förkortningar  står  för Yrkesförberedande respektive Studieförberedande program. Samtliga 

respondentsvar har kontrollräknats med chitvå-test för att fastställa signifikans. I de frågor där 

det föreligger signifikant differens presenteras chitvå-värdena samt p-värdena.

6.1 Anser du att alla elever får en likvärdig bedömning?

Figur 1. Elevers uppfattning om likvärdig bedömning (N=99) 

Av eleverna på de yrkesförberedande programmen svarade sex tjejer och 30 killar att de får en 

likvärdig bedömning medan fem tjejer respektive 12 killar  inte får det. Av de elever som 

svarat att de ej blir likvärdigt bedömda gavs följande motiveringar: 

”För att lärare tycker mer om tjejer” (Kille, 17 år, YF)
”Tjejer får mer uppmärksamhet på lektioner i grundskolan” (Kille, 18 år, YF)
”Tjejer har lättare att få en bra bedömning för att killar anses som ”stökigare” (Kille, 19 år, YF)
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Av eleverna på de studieförberedande programmen svarade fyra tjejer och 25 killar  att  de 

anser sig få en likvärdig bedömning medan fyra tjejer och tio killar svarade att de inte får det. 

Tre av eleverna  valde  ett  eget  svarsalternativ  såsom vet  ej  medan 1 elev inte  svarade på 

frågan. Några av de kommentarer som gavs var följande:

”Kan tycka att vissa elever som är favouriserade [sic!] kunde komma undan med saker. Även elever  
som hade lärarföräldrar på skolan. Även vissa betyg har bedömts på elevers fritids sysselsättningar.
När tex en lat kille gjort något bra, så kan en lärare höja det till skyarna....” (Tjej, 17 år, SF)
”Jag tror idag att alla elever bedöms utifrån vad de kan och inte utifrån hur man t.ex är mot läraren. Det 
var nog mer förr i tiden.” (Tjej, 16 år, SF)

I  fråga om genusaspekten finns ingen signifikant  skillnad i  åsikterna även om det utifrån 

elevernas motiveringar ändå framkom att en del ansåg att tjejer särbehandlas till det positiva 

just på grund av kön. 

6.2 Har du någon gång upplevt att du har fått ett omdöme/betyg grundat på vad du 

tidigare presterat?

Figur 2. Betyg baserat på tidigare prestationer (N=98)

Av eleverna på de yrkesförberedande program svarade tre tjejer och åtta killar ja på denna 

fråga, vilket betyder att de har upplevt att de fått ett omdöme/betyg grundat på vad de tidigare 

presterat. Åtta tjejer och 33 killar på samma program svarade nej, vilket betyder att de inte 

upplevt att de fått ett omdöme/betyg grundat på tidigare prestationer. En av killarna lämnade 

inget klart svar (övrigt). Bland de elever som svarat ja gavs följande motiveringar:
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”Om man tidigare presterat dåligt är det mycket svårare att få bättre på nästa uppgift” (Tjej, 17 år, YF)
”Men jag tycker att det är fel att om man tidigare skrivit E på ett prov och sen skriver väldigt bra på  
nästa att man ändå inte får nå bra betyg på den heller även fast man förkänar [sic!] ett bättre” (Tjej, 17 
år, YF)

Av eleverna  på  de studieförberedande programmen svarade  tre  tjejer  och 17 killar  att  de 

upplevt att de fått ett omdöme/betyg grundat på vad de tidigare presterat medan sex tjejer och 

20 killar  på samma program svarar att  de inte upplevt det. En av killarna lämnade frågan 

obesvarad. För de som ansåg att de blivit bedömda utifrån tidigare prestationer gavs följande 

motiveringar:

”I nian hade jag det svårt i skolan pga många olika anledningar. De fick jag godkänt i SO för min lärare 
visste vad jag kunde trots att jag inte kunde visa det då” (Tjej, 16 år, SF)
“Samhälls i nian, läraren tyckte inte om mig och gav mig inte högre betyg än G” (Kille, 16 år, SF)
”i musik, kunde inte få mvg pga att jag endast fick ett g på ett prov i 8:an” (Kille, 17 år, SF)

Resultatet  visar  att  de  flesta  av  respondenterna  inte  anser  sig  ha  blivit  bedömda  eller 

betygsatta utifrån tidigare prestationer. Här skiljer resultatet mellan de manliga elever som går 

studieförberedande respektive yrkesförberedande program där de förra i högre grad anser sig 

ha blivit bedömda utifrån tidigare prestationer. Chitvå-värdet i resultatet av respondenternas 

svar är 4.1 och p-värdet <0,05, vilket indikerar signifikans. 

6.3 Har du någon gång upplevt att en lärare har bedömt ditt arbete utifrån förutfattade 

meningar?

Figur 3. Bedömd utifrån förutfattade meningar (N=99)
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Av eleverna på de yrkesförberedande programmen svarade två tjejer och fyra killar  ja på 

frågan om de anser sig någon gång ha blivit bedömda utifrån förutfattade meningar. Åtta tjejer 

och 38 killar svarade att de inte anser sig ha blivit det. En av tjejerna lämnade inget svar 

(övrigt). Av de som upplevt sig ha blivit bedömda utifrån förutfattade meningar gavs följande 

motiveringar:

”Tror att även om lärarna försöker så är det svårt att hålla sig från personliga tankar om eleverna…” 
(Tjej, 17 år, YF)
”Mitt engelska betyg ht. i 9an blev sänkt till ett G på grund av att läraren tyckte jag var dryg och kass 
redan första dagen, jag hann inte ens träffa henne” (Tjej, 16 år, YF)
”För att invandrare blir alltid utsätt [sic!] för det” (Kille, 18 år, YF)

På samma fråga svarade en tjej och elva killar av de studieförberedande programmens elever 

att  de  anser  sig  ha  blivit  bedömda  utifrån  förutfattade  meningar.  Av eleverna  på  samma 

program svarade åtta tjejer och 27 killar att de inte upplevt det. Motiveringar som gavs var:

”Att läraren trott sig veta mina förmågor att prestera och om jag i ett annat moment kunnat mer har det  
tonats ned med att det ska vara en tillfällighet.” (Tjej, 17 år, SF)
”inte att jag är dum i huvudet men att jag kanske inte kan få A.” (Kille, 17 år,SF)
”Händer ofta” (Kille, 17 år, SF)
”De säger att man presterat bättre förr” (Kille, 16 år, SF)
”Samhälls i nian. Lite grann i idrotten nu.” (Kille 16 år,SF)

18 av 100 elever anser sig någon gång ha blivit bedömda utifrån förutfattade meningar där 

elva av 38 manliga elever på studieförberedande program står för den största andelen. Sett ur 

ett  genusperspektiv  finns  det  ingen  signifikant  skillnad  i  svaren  oavsett  program  medan 

killarna på de yrkesförberedande programmen står för en klar majoritet i fråga om att inte ha 

blivit bedömd utifrån förutfattade meningar.
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6.4 Anser du att en lärare har gett dig en ”stämpel” som har varit svår att bli av med 
och som har påverkat dina senare prestationer betygsmässigt?

Figur 4. Om att bli stämplad av lärare (N=99)

Av eleverna på de yrkesförberedande programmen svarade fem tjejer och åtta killar att de fått 

en “stämpel” medan sex tjejer och 35 killar svarade att de inte fått det. En av killarna svarade 

“vet ej”. Av de kommentarer som gavs löd följande:

”I engelskan i årskurs 1. för läraren vi hade var verkligen (konstig)!” (Tjej, 18 år, YF)
”Jag har haft stamning [sic!] sen 3:an, och ända sen jag har berättat för mina lärare så känns det som att 
dom tror att jag inte klarar av att prata, och att dom ser mig som någon annan” (Tjej, 17 år, YF)
”I ett ämne som jag har ganska lätt för och har fått väldigt bra på prov/inlämningsuppgifter. Läraren ser 
mig då som ”duktig” och då får jag en känsla av att jag hela tiden måste få de bästa på prov, vilket gör 
en lite stressad” (Tjej, 17 år, YF)
”I 1an hade jag mycket frånvaro från t. ex idrotten, men nu har jag varit på princip alla lektioner och 
presterat mitt yttersta men ligger fortfarande på E” (Tjej, 18 år, YF)
”För att de tror att vi som invandrare komma [sic!] inte att kunna förbättra oss på svenska mer än vad vi 
kan” (Kille, 18 år, YF)
”Alla har sin favorit” (Kille, 19 år, YF)

Av eleverna på de studieförberedande programmen svarade två tjejer respektive nio killar att 

de anser sig ha fått en “stämpel” som varit svår att bli av med. Sju av tjejerna och 29 av 

killarna på samma program svarade nej på frågan medan en kille valde att inte svara (övrigt). 

Några av eleverna motiverade sina svar: 

”Att man är en ”G-person” och att ”man är fast där”. När vi sen bytte lärare fick jag direkt höjt betyg.” 
(Tjej, 17 år, SF)
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”Kan ha fått en slags press på mig som medfört att jag känt press inför kommande grejer.” (Tjej, 18 år, 
SF)
”för jag lever om” (Kille, 17 år, SF)
”i Engelskakursen i 9an då fick jag som en stämpel” (Kille, 17 år, SF)
”Det är svårt att få bättre betyg om man e [sic!] stödig [sic!] mot läraren för då tror läraren man är dålig 
i skolan och hjälper mindre” (Kille, 16 år, SF)

6.5 Anser du att det finns lärare som har förutfattade meningar om genus, social eller 

kulturell bakgrund som leder till att det påverkar deras betygsättning?

Figur 5. Förutfattade meningar om genus, social eller kulturell bakgrund (N=98)

Eleverna på de yrkesförberedande programmen svarade på följande sätt på denna fråga: fem 

tjejer och sju killar svarade att de anser att lärare har förutfattade meningar om genus, social 

eller kulturell bakgrund som påverkar deras betygsättning. Sex tjejer och 35 killar svarade att 

de inte anser det. Bland motiveringarna fanns: 

”Tycker det gäller många lärare. Vad jag tror. Speciellt i engelska i 1:an” (Tjej, 18 år, YF)
”Eftersom vi går bageri så tror alla att vi ska vara så himla duktiga om allt som har med det att göra”  
(Tjej, 17 år, YF)
”Fick IG i engelska förra året, även fast jag itne fått det på någon uppgift/inlämning/prov. Har tidigare 
haft VG minst” (Tjej, 18 år, YF)
”Många lärare bedömer på hur de tycker om personen personligt och inte på kunskap” (Tjej, 17 år, YF)
”Säkert om man är svart” (Kille, 17 år, YF)
”Tysta” elever får bättre uppmärksamhet och bättre bedömning än ”pratiga” ” (Kille, 18 år, YF)
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Av eleverna på de studieförberedande programmen svarade totalt två tjejer och nio killar att 

de anser att lärare har förutfattade meningar om genus, social eller kulturell bakgrund som 

påverkar deras betygsättning medan sex tjejer och 28 killar svarade nej på denna fråga. En 

kille och en tjej lämnade frågan obesvarad. Följande motiveringar fanns med till denna fråga 

bland de studieförberedande programmens elevers enkätsvar:
”Våra lärare har någon slags paranoia över dattorer [sic!] och det påverkar dem mycket” (Kille, 16 år, 
SF)
”jag har inte varit med om det själv men folk jag vet har.” (Tjej, 17 år, SF)
”Ja vissa lärare favoriserar” (Tjej, 18 år, SF)
”Vissa lärare anser att elever är på ett visst sätt utan att det är så” (Kille, 18 år, SF)

6.6 Anser du att genus (om du är tjej eller kille)  har någon betydelse vid betyg och 

bedömning?

Figur 6. Genus betydelse vid betyg och bedömning (N= 98)

Av eleverna på de yrkesförberedande programmen svarade åtta killar att genus är av betydelse 

medan samtliga elva tjejer och 34 killar svarade att de inte anser det. Några av motiveringarna 

som gavs var:

”Tjejer får bättre betyg. Killar är bedömda som dumma i huvudet” (Kille, 17 år, YF)
”Tjejer får bättre betyg lättare” (Kille, 17 år, YF)
“Tjejer har lättare” (Kille, 18 år, YF)
”Tjejer är relativt bättre än killar på skolarbeten” (Kille, 18 år, YF)
”Tjejer har lättare att få en bra bedömning för att killar anses som stökigare” (Kille, 19 år, YF)
”Har alltid varit så på grundskolan har jag tyckt” (Kille, 18 år, YF)
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Av eleverna på de studieförberedande programmen svarade en tjej och tio killar att genus är 

av betydelse medan sju tjejer och 25 killar svarade att de inte anser det. Tre killar hamnade 

under  övrigt  då  en  av  dem  hade  lämnat  frågan  obesvarad  och  två  hade  angett  eget 

svarsalternativ. En tjej lämnade inget svar. Några av motiveringarna som gavs var:

”Som tidigare sagt. En lat kille som gör något bra höjs till skyarna. En lat tjej som gör något blir daddad 
med, eller ignorerad. Duktig kille höjs till skyarna. Duktig tjej....de ska vara duktiga!” (Tjej, 17 år, SF)
”Idrotten!!!” (Kille, 16 år, SF)
”Ibland men inte alltid.” (Kille, 16 år, SF)
”tjejer får lättare betyg” (Kille, 16 år, SF)
”om du är tjej har du lättare att få bra betyg” (Kille, 16 år, SF)
”Ja tjejer får bättre” (Kille, 17 år, SF) 
”Tjejer får bättre betyg i idrott pga de inte behöver prestera lika väl som killar” (Kille, 16 år, SF)
”Lånade tjejens arbete som har fått A på, jag fick C och var exakt samma!” (Kille, 17 år,SF)
”Tjejer får bättre betyg” (Kille, 18 år, SF)

Anmärkningsvärt  är  att  nästintill  alla  de  kommentarer  vi  fick  in  omfattar  genus  och 

upplevelsen att tjejer särbehandlas till det bättre.

6.7 Anser du att din sociala bakgrund har någon betydelse för hur du 

bedöms/betygsätts?

Figur 7. Social bakgrund av betydelse vid betyg och bedömning (N=100)

När det kommer till om eleverna anser att deras sociala bakgrund har någon betydelse för hur 

de har bedömts/betygsatts svarade endast fyra killar på de yrkesförberedande programmen att 
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de anser det medan alla elva tjejer och 38 killar inte anser att den är av betydelse. Endast en 

motivering gavs: ”Lärare kan få ont öga till vissa elever” (Kille, 17 år, YF)

Bland eleverna på de studieförberedande programmen var resultatet liknande. Fem av killarna 

anser att deras sociala bakgrund är av betydelse medan alla nio tjejer och resterande 33 killar 

anser att den inte är av betydelse. Motiveringarna som gavs var: ”Det känns som det bara” 

(Kille, 16 år, SF)

”Bara för att vi killar pratar så bedöms vi pga det” (Kille, 18 år, SF)

6. 8 Anser du att ditt val av utbildning är av betydelse vid hur du bedöms/betygssätts?

Figur 8. Val av utbildnings betydelse vid betyg och bedömning (N=99)

På frågan om eleverna anser att  deras val av utbildning har betydelse vid bedömning och 

betygsättning  svarade endast  två av tjejerna och en av killarna från de yrkesförberedande 

programmen att de anser det. Däremot svarade åtta av tjejerna och 41 av killarna att de inte 

anser att deras val av utbildning är av betydelse för bedömningen och betygsättningen. En av 

tjejerna valde att skriva “vet ej” (övrigt). De motiveringar som gavs var: 

”Vi på praktiska program får mycket enklare uppgifter. Vi får inte samma förväntningar som t ex natur 
eller annat teoretiskt” (Tjej, 17 år, YF)
”En del lärare är snällare, vet en som går på NTI gymnasiet, han hade gått ca 3 gånger på idrotten under 
terminen men fick ändå VG” (Tjej, 18 år, YF)
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Av eleverna på de studieförberedande programmen svarade endast fyra killar att de anser att 

deras utbildningsval är av betydelse för hur de bedöms/betygssätts medan samtliga nio tjejer 

och 33 killar  svarade att  det inte  är av betydelse.  En kille  svarade inte  på frågan. En av 

eleverna som svarat ja gav motiveringen: ”Svårare att få bra betyg pga vilken linje du valt 

Teknik =Svårare Bygg = Enkel även vid samma test” (Kille, 18 år, SF)

6.9 Ger dina lärare dig möjligheter att förbättra resultat på inlämningsuppgifter genom 

exempelvis processkrivning?

Figur 9. Möjlighet till förbättring av resultat (N=100)

Av de yrkesförberedande programmens elever svarade nio tjejer och 13 killar att deras lärare 

ger dem möjlighet att förbättra resultat medan två tjejer och 27 killar svarade att de inte ges 

den möjligheten. Två av killarna svarade “vet ej” (övrigt). 

På samma fråga svarade sju tjejer och 18 killar av de studieförberedande programmens elever 

att deras lärare ger dem möjlighet att förbättra resultat. En tjej och 20 killar anger att de inte 

får den möjligheten. En tjej kryssade i både ja och nej med motiveringen: ”Inte alltid, man 

brukar få vara ganska ”på” för att få det” (Tjej, 18 år, SF). I många andra motiveringar ansåg 

eleverna att de gavs möjlighet att förbättra resultat på inlämningsuppgifter i de flesta ämnen 

men flest motiveringar gällde ämnena svenska, engelska och historia.
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Resultatet  av  respondenternas  svar  visar  här  signifikant  differens  där  eleverna  på  de 

studieförberedande programmen upplever att de har lättare att förbättra sina resultat jämfört 

med  eleverna  på  de  yrkesförberedande  programmen.  Chitvå-värdet  är  19.7  och  p-värdet 

<0,0001) vilket anger just denna markanta skillnad.

6.10 Upplever du att du genomgående har blivit bedömd/betygsatt rättvist?

Figur 10. Elevers uppfattningar om att ha blivit rättvist bedömda/betygsatta (N=100)

Av de yrkesförberedande programmens elever svarade totalt sex tjejer och 28 killar att de 

upplever att de genomgående blivit bedömda/betygsatta rättvist medan fem tjejer och elva 

killar  upplever  att  de inte  har  blivit  det.  Tre av killarna  svarade annat  (övrigt). Bland de 

motiveringar som gavs fanns följande: 

”Skolan har ju ett system som läser av ens egna skrivna arbete i ett program i datorn, och 90 % av 
gångerna har man blivit anklagad för att ha tagit text från nätet. Därför har man fått ett E, för att läraren 
tror att man har fuskat, och när man är ärlig och säger att man har skrivit allt själv så tror dom en inte” 
(Tjej, 17 år)
”Jag anser att jag förtjänar mycket högre betyg i alla ämnen, men har fått en slags G-stämpel” (Tjej, 18 
år, YF)
”Elak lärare i idrott årskurs 9” (Kille, 19 år, YF)
”Vissa gånger kan jag ha en annan uppfattning om betyget jag fått men det behöver ju så klart inte vara 
rätt eller fel…” (Kille, 17 år, YF)
”Har haft allt för mycket bråk med lärare genom tiden som lett till att de fått förutfattade meningar och 
sänkt mitt betyg” (Tjej, 16 år, YF)
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Av de studieförberedande programmets elever svarade totalt åtta tjejer och 25 killar att de 

upplever att de genomgående har bedömts/betygssatts rättvist. En tjej och elva killar svarade 

att de inte gör det. Två killar kryssade mellan ja och nej (övrigt). Motiveringar som gavs var:

”Kan tycka att motiveringar från lärare till varför just det betyget kan var tunna...” (Tjej, 17 år, SF)
”Ärligt talat så nöjer jag mig med om jag är godkänd. Så länge jag tar mig härifrån.” (Tjej, 17 år, SF)
”har påträffat situationer som inte har använt sig av rättvisa” (Kille, 17 år, SF)
”Blev enbart betygsatt för att jag misslyckades på ett kursprov, även fast jag klarat nästan alla tidigare.” 
(Kille, 18 år, SF)
”alla blir bedömda efter förmåga” (Kille, 17 år, SF)
”Jag brukar hålla med det betyg jag fått” (Kille, 17 år, SF)
”inte alltid för jag säger imot [sic!] de [sic!] läraren tycker” (Kille, 16 år, SF)
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7. Diskussion

7.1 Metoddiskussion

Vi upplever att vårt val av metod var lämplig i förhållande till den studie vi ville utföra, det 

vill säga att utföra en enkät som i huvudsak var av kvantitativ karaktär med möjlighet att 

utifrån  sina  svar  även  ge  kommentarer  vilket  även  gör  undersökningen  delvis  kvalitativ 

(Trost, 2012). Varför vi valde att utföra en enkätundersökning har med en mängd faktorer att 

göra. Framförallt kunde vi nå ett förhållandevis stort urval i relation till kostnad som i relation 

till tiden. Dessutom var själva datainsamlingen något som krävde betydligt kortare tid än om 

vi exempelvis istället valt att utföra intervjuer och sammanställa ett resultat.

Vidare  kan  respondenten  i  en  enkätundersökning  i  lugn  och  ro  begrunda  frågorna  och 

överväga  svarsalternativen  i  enkäten.  Som  tidigare  nämnt  eliminerar  man  också  vid  en 

enkätundersökning den så kallade intervjuareffekten där respondenten i större eller  mindre 

grad påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor (Ejlertsson, 2005). Varför 

dessa grupper blev våra respondenter har att göra med tillgängligheten till eleverna som vi 

hade under vår praktik och urvalet av dessa är således ett bekvämlighetsurval. 

Vid  sammanställningen  av  resultatet  upplevde  vi  en  viss  problematik  kring  valet  av  vår 

frågeställning. Vårt val av formuleringar kan ha bidragit till att vissa av de kommentarer 

som gavs  i  den  kvalitativa  delen  (den  öppna  frågan  i  form av  motivering)  av  vår 

enkätstudie ibland inte var tillräckligt tydliga och kopplade till våra forskningsfrågor. 

Flertalet  av  svaren  (motiveringarna)  kan  också  appliceras  på  flera  av  frågorna  och 

frågan vi då kan ställa oss är om det i sin tur antingen kan ha att göra med att några av 

frågorna är alldeles för snarlika eller att respondenterna har uppfattat de fel eller helt 

enkelt fått konnotationer till andra ämnen och händelser. Detta var en bidragande faktor 

till  varför vi gjort ett urval  i den kvalitativa delen och således inte tagit med alla de 

motiveringar som respondenterna gav. Flera av dessa kommentarer  fyllde heller  inte 

någon funktion i relation till vårt syfte varpå vi valde att inte ta med dessa. Om detta i 

sin tur hade att göra med dåligt konstruerade frågor är svårt att säga men som Ejlertsson 
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(2005) nämner kan det i så fall leda till stor slumpvariation i svaren. Som Trost (2001) 

också skriver så kan en nackdel med de öppna frågorna och de skrivna svaren vara just 

detta, att det kan vara svårt att förstå innebörden av respondenternas svar på grund av 

antingen för långa och utförliga svar eller bara enstaka stickord, men oavsett så visade 

sig  denna  problematik  tydligt  i  fråga  om  några  av  respondenternas  kvalitativa 

motiveringar. Vi inser dock i efterhand att vi kunde ha undgått detta genom att använda 

oss av en pilotgrupp (testgrupp) att testa frågorna på. Detta urval kan vara något som 

eventuellt har sänkt validiteten för vår studie.

Vi kommer inte att kunna göra några generaliseringar om den totala populationen eftersom det 

skulle kräva många fler respondenter än de som ingått i vår studie, något som dock inte var vår  

avsikt med studien. Däremot har vi genom vår studie sett att denna grupp gymnasieelever anser att 

de i huvudsak blir rättvist och likvärdigt bedömda.

Ytterligare en aspekt som är värd att nämna är det faktum att det finns en markant skillnad i  

antal  mellan  tjejer  och  killar  som  respondenter  och  det  särskilt  i  fråga  om  de 

yrkesförberedande programmen. Detta är självfallet  inte önskvärt  men likväl  en verklighet 

utifrån  de  respondenter  som deltagit  i  vår  studie.  Det  är  också  värt  att  nämna  att  denna 

markanta  skillnad  ser  likadan  ut  i  respektive  program,  det  vill  säga,  att  andelen  tjejer 

respektive killar är ungefär lika stor. 

För att höja validiteten i vår studie hade vi även kunnat utföra en efterföljande (kvalitativ) 

intervjustudie  för  att  på  så  vis  kunnat  ställa  följdfrågor  för  att  eliminera  eventuella 

missförstånd i både frågeställningar och respondentsvar.

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår uppsats var att synliggöra elevers uppfattningar om betyg och bedömning och 

huruvida de upplever dessa som rättvisa och likvärdiga oavsett genus och val av utbildning. 

Vi ville även undersöka om eleverna ansåg att genus spelade in i fråga om bedömning och 

betygsättning.  De frågor som vi ställde i  enkäten som delades  ut behandlade  bland annat 

ämnen som betyg grundade på tidigare prestationer, förutfattade meningar, att bli ”stämplade” 
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av lärare och fastna i  en uppfattning  som kanske inte  är  rättvis,  om lärare i  sin  tur  låter 

meningar  av  social,  kulturell  eller  genusmässig  bakgrund  påverka  deras  bedömningar  av 

eleverna  och  om  eleverna  ansåg  att  deras  val  av  utbildning  (yrkesförberedande  eller 

studieförberedande) spelade in i fråga om bedömning och betyg. 

Enligt resultatet i enkätstudien var i huvudsak två frågor signifikanta utifrån genus samt/eller 

val  av  studieinriktning.  Dessa  frågor  gällde  om  respondenterna  upplevt  att  de  fått  ett 

omdöme/betyg grundat på vad de tidigare presterat (se figur 2) samt huruvida deras lärare ger 

dem  möjligheter  att  förbättra  resultat  på  inlämningsuppgifter  genom  exempelvis 

processkrivning (se figur 9). 

Resultatet  visar  att  de  flesta  av  respondenterna  inte  anser  sig  ha  blivit  bedömda  eller 

betygsatta utifrån tidigare prestationer även om det finns en stor skillnad utifrån de manliga 

elevernas  studieinriktning  (se  figur  2).  Anmärkningsvärt  är  att  killarna  som  går 

studieförberedande program i betydligt högre grad anser sig ha blivit bedömda utifrån tidigare 

prestationer  än  killarna  som  går  yrkesförberedande  program.  Chitvå-värdet  i  denna 

frågeställning är 4.1 och p-värdet <0,05, ett  lågt p-värde som enligt  Eggeby & Söderberg 

(1999) indikerar signifikans och att det uppnådda resultatet inte tillkommit slumpmässigt. För 

tjejernas  del  är  dock  åsikterna  mer  jämnt  fördelade  utan  någon  större  skillnad  oavsett 

studieinriktning. Här är således inte tal om någon genusaspekt som tydligt pekar i den ena 

eller andra riktningen utan har mer att göra med att det möjligen ställs andra krav på de som 

går studieförberedande program. 

Majoriteten av tjejerna anser att  de får möjlighet att förbättra sina resultat  vid exempelvis 

inlämningsuppgifter  (se  figur  9).  Bland  killarna  var  resultatet  lite  annorlunda  eftersom 

majoriteten  av  dem  anser  att  de  inte  ges  den  möjligheten.  Framförallt  är  det  de 

yrkesförberedande  programmens  killar  som  anser  så.  Denna  fråga  visar  stor  signifikans 

(chitvå-värdet 19.7 och p-värdet <0,0001) i frågan om just val av program och är intressant att  

reflektera över då samtliga respondenter i enkäten har samma lärare och varför de alla därför 

borde vara införstådda med just denna möjlighet till förbättring. Varför resultatet ändå pekar i 

en annan riktning kan kanske ha att göra med att de yrkesförberedande programmens killar 

faktiskt  ges  möjligheten att förbättra sina resultat men inte tar den möjligheten utan enbart 

nöjer sig med ett godkänt betyg. Sett till Hirdmans (2001) teori om genuskontraktet kan detta 

möjligen ha att göra med att förväntningar på hur agerande och beteende som kille i sin tur 
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påverkar de manliga elevernas förmåga och uppfattning att faktiskt prestera. Detta är inte helt 

otänkbart då majoriteten av de yrkesförberedande klasserna bestod av manliga elever varför 

det kan finnas en outtalad jargong och ett grupptryck som förmedlar ett ideal eller en ordning 

om att det som kille är fult att vara duktig i skolan medan förhållandet är det motsatta för 

tjejer.  Hirdmans  tankar  om  en  hierarki  med  ett  snedvridet  förhållande  med  manlig 

överordning  och  dominans  skulle  här  tydligt  kunna  innebära  ett  kontrakt  och  en 

överenskommelse om vad som är passande och inte  passande för män respektive kvinnor 

varför respondenternas uppfattning i viss mån pekar i denna riktning.

Utöver ovan nämnda figurer (2 och 9) visar inga av de andra frågorna på någon signifikans i 

fråga  om  det  kvantitativa  resultatet.  Dock  finns  en  motsägelse  i  detta  då  delar  av  det 

kvalitativa resultatet (dvs. respondenternas motiveringar) pekar i motsatt riktning. Exempelvis 

anser  en  mycket  liten  del  av  respondenterna  att  deras  val  av  utbildning  står  för  någon 

betydelse  i  fråga  om bedömning  och betyg  men  av  de  som ändå anser  så  vara  fallet  så 

indikeras att förväntningarna i och med olika program ser annorlunda ut (se figur 8). Bland 

kommentarerna  kan  utläsas  en  uppfattning  att  det  är  betydligt  enklare  för  de  som  går 

yrkesförberedande  program.  Kommentarer  som  styrker  denna  uppfattning  ges  av  några 

respondenter som menar att de som går praktiska program får mycket enklare uppgifter och 

att de inte får “samma förväntningar som t ex natur eller annat teoretiskt”. Respondenterna 

lyfter även att det är svårare att få bra betyg beroende på vilken linje de valt och hur även 

samma test eller prov skiljer sig åt beroende på program, något som går klart emot kraven om 

en likvärdig  betygssättning  vilket  Skolverkets  rapport  (2009)  också  tydligt  visar  prov på. 

Genus är med andra ord av mycket liten betydelse för att förklara skillnaden mellan klasserna 

på studie- respektive yrkesförberedande program. Då våra respondentgrupper har ungefär lika 

stor andel tjejer respektive killar oavsett om de är yrkesförberedande eller studieförberedande 

klasser så kan även det jämföras med Skolverkets rapport (2009) som visar att klasser med 

hög andel tjejer inte betyder högre kursbetyg (i förhållande till nationella prov) i jämförelse 

med klasser med hög andel killar. 

På samma sätt förhåller det sig med uppfattningen om en likvärdig bedömning. En majoritet 

av respondenterna i vår studie anser att alla elever får en likvärdig bedömning, något som 

också tydligt presenteras i det kvantitativa resultatet. Dock kan vi utifrån de kommentarer som 
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gavs dra slutsatsen att killarna anser att tjejerna lättare får bra bedömning och högre betyg (se 

figur 1). Detta är i så fall något som skulle strida mot Skolverkets instruktioner om att inga 

elever ska kunna få fördelar på bekostnad av andra elever (2004b) liksom Skollagen och dess 

diskrimineringslag  om att  “motverka  diskriminering  [...]  oavsett  kön”  (2008:567).  Bland 

killarna  är  andelen  som anser  att  alla  elever  får  en  likvärdig  bedömning  större  än  bland 

tjejerna som är mer tveksamma till frågan och där endast en röst ger fördel för de som svarat 

ja på frågan. Sett till Björnssons forskning (2005) som visar på att flickor presterar bättre än 

killar  kanske killarna  har  tolkat  det  som att  tjejer  favoriseras  när  det  gäller  bedömningen 

istället  för  att  de  kanske  i  själva  verket  presterar  bättre.  Genusaspekten  är  således  inte 

signifikant utifrån elevernas svar men de kvalitativa motiveringarna tyder likväl på en sådan 

(om än inte särskilt stor) uppfattning bland vissa av eleverna. Sett till Hardings teori och syn 

på symboliskt genus kan denna uppfattning relateras till föreställningarna om tjejer som mer 

omtyckta  och  duktiga  och  killar  som  ”stökigare”,  något  som  tydligt  avspeglas  i 

respondenternas kvalitativa motiveringar även om det kvantitativa resultatet säger annat. 

I  fråga om respondenternas uppfattning om genus och huruvida detta  är  av betydelse  vid 

betyg  och bedömning  går  att  utläsa  hur  tjejerna  i  huvudsak inte  anser  att  det  har  någon 

betydelse medan killarnas uppfattning är en annan (se figur 6). Nästan en fjärdedel av killarna 

menar att genus har betydelse och hur tjejer får bättre betyg lättare. Om detta i sin tur faktiskt  

har att göra med prestationer eller uppfattningen om en genusorättvisa är svårt att säga och 

många av respondenterna konstaterar förvisso hur tjejer i regel får högre betyg, men att det 

också kan ha att göra med att de får högre betyg lättare då “killar bedöms som stökigare” och 

tjejer  “inte  behöver  prestera  lika  väl  som  killar”.  En  respondent  motiverar  också  sin 

ståndpunkt med att berätta om ett inlämningsarbete som flickvännen fått ett A i betyg på och 

som denne använde själv och bara belönades med ett C även om arbetet i sig var det exakt 

samma. Om det i sin tur har att göra med genus eller olika lärares betygssättning förtäljer inte 

historien, men är oavsett en tydlig indikation på att betygssättning inte alltid är likvärdig och, 

som  Skolverkets  tar  upp  i  sin  rapport  Likvärdig  betygssättning  i  skolan?  En  analys  av  

sambandet  mellan  nationella  prov  och  kursbetyg  (2009)  att  det  finns  klara  brister  av 

likvärdighet i betygsättningen. Förhåller det sig på detta vis står utbildningsväsendet inför ett 

stort  problem som inte  bara  handlar  om rättvisa  och  likvärdig  bedömning  utan  även  om 

rättssäkerhet och elevers framtid i eventuella högskole- och universitetsutbildningar. Om ett 
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betyg i en klass inte motsvarar det samma i en annan och det förhåller sig på det sätt som 

eleven ovan tar upp så finns en tydlig indikation på att någonting är riktigt fel. 

Anmärkningsvärt är här också hur det kvantitativa resultatet säger en sak och det kvalitativa 

en annan och hur 14 av 15 kvalitativa motiveringar menar att “tjejer får bättre betyg lättare”. 

Den kvalitativa motivering som här skiljer sig åt är den aspekt av genusproblematiken som tas 

upp av en tjej som vänder på det hela och menar att “en lat killes prestationer kan höjas till 

skyarna om han gjort något bra” vilket indikerar att genusaspekten förvisso kan vara av stor 

betydelse men hur den också är något som kan uppfattas olika av de olika könen. Sett ur ett  

lärarperspektiv  är  detta  också  av  intresse,  åtminstone  om  även  lärarna  betraktas  ur  ett 

genusperspektiv och huruvida lärarens kön speglar av sig i bedömning och betygssättning av 

eleverna.  Om läraren i sådana fall  hyser en förutfattad mening om elever och prestationer 

utifrån kön och agerar utifrån det exempel som ovan nämnda tjej uttryckte så brister de på 

många sätt i sitt yrke då ingen elev skall särbehandlas eller diskrimineras. Alla elever ska ha 

samma rättigheter och möjligheter inom utbildningen. Sett till Hirdmans (2001) dikotomi eller 

motsatser  i  fråga  om  män/kvinnor,  killar/tjejer  och  manligt/kvinnligt  går  även  denna 

frågeställning  att  anknyta  till  Hardings  teori  om  symboliskt  genus  där  beteenden  och 

egenskaper som inte har något att göra med det biologiska könet ändå präglar både beteenden 

och förväntningar på sig själv och andra i relation till det egna könet.

Mindre  än  en  femtedel  av  respondenterna  upplever  att  de  fått  ett  arbete  bedömt  utifrån 

förutfattade  meningar  varav  majoriteten  av  dessa  är  killar  på  de  studieförberedande 

programmen (se figur 3). Korp (2003) menar att elever som har annan kulturell bakgrund än 

bedömaren löper störst risk för felaktig bedömning och detta är något som också lyfts fram av 

elever i studiens frågor gällande “en stämpel som varit svår att bli av med” samt bedömning 

utifrån förutfattade meningar. En respondent skriver i sin motivering att “invandrare blir alltid 

utsätt [sic!] för det” vilket inte bara bryter mot skollagen (2010:800) utan även stärker det 

Tesfahuney (1999) skriver om kultur som påverkansfaktor och den vite mannen som norm.

Figur 5 visar resultatet på frågan om lärare anses ha förutfattade meningar om genus, social 

eller kulturell bakgrund som påverkar deras betygsättning. Det visar sig att nästan en fjärdedel 

av respondenterna anser detta. Denna fråga kan jämföras med ovanstående resultat. Trots att 
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övervägande andel respondenter svarat nej på dessa två frågor finns dock en indikation om att 

lärare har förutfattade meningar om sina elever vilket skulle bryta mot skollagen (2010:800) 

som säger att betygssättningen inte ska påverkas av vare sig kön, tidigare prestationer eller 

bakgrund. 

Fler tjejer än killar anser sig ha fått en stämpel som varit svår att tvätta bort (se figur 4) och 

hur  denna  stämpel  inte  nödvändigtvis  behöver  vara  av  negativ  karaktär.  Utifrån 

respondenternas svar går att utläsa hur detta dels kan uppfattas som ett krav på att prestera 

(om eleven gjort det tidigare) men också som att ansträngning i sig inte lönar sig om man som 

elev  en  gång  har  blivit  stämplad.  Detta  pekar  i  viss  mån  på  en  uppfattning  om elevens 

förmåga till prestation som någonting statiskt, låst på en position oavsett höga eller låga krav 

på sig.

Den sociala bakgrunden tycks enligt respondenternas svar inte ha någon större betydelse för 

hur de upplever att de bedöms och betygssätts även om några få killar anser så vara fallet (se 

figur 7). Kommentarerna och utvecklandet kring dessa resonemang är dock sparsmakade och 

omotiverade: “känns som det bara”. Denna fråga är dock osäkert om alla elever verkligen 

förstått  innebörden  av  på  ett  korrekt  sätt  då  några  av  de  svar  vi  erhöll  indikerade  en 

missuppfattning i fråga om det sociala som på några håll uppfattades som att ha någonting att 

göra med social förmåga och att “vara trevlig och tillmötesgående” (respondentkommentar).

Avslutningsvis anser en absolut majoritet av respondenterna på både de yrkesförberedande 

och  de  studieförberedande  programmen  att  de  genomgående  har  bedömts  och  betygsatts 

rättvist. Det resultat som skiljer sig från de övriga är bland tjejerna på de yrkesförberedande 

programmen där endast en röst skiljer av de som anser sig ha genomgående ha blivit rättvist 

bedömda (se figur 10). Varför förhållandet är sådant är svårt att utläsa av den studie vi har 

gjort och skulle behöva utforskas ytterligare, exempelvis genom mer kvalitativa intervjuer där 

följdfrågor och utvecklande av resonemang ges större utrymme.

7.3 Avslutande reflektioner

Eftersom det handlar om unga människor och deras framtid är denna studie enligt vår mening 

i högsta grad relevant. Skolan har enligt lag skyldighet att ge alla människor samma chans till  
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samma utveckling och betyg och bedömning och finns det elever som anser att de inte får det 

på grund av ett eller annat skäl så står skolan inför ett stort problem. Att samma kunskaper 

betygsätts och bedöms olika från skola till skola eller från kommun till kommun och lärare till 

lärare är ett stort problem och något som måste förändras. Som Skolverket (1999) lyfter fram i 

sin  rapport  är  det  grundläggande  att  de  som  utfärdar  betygen  är  införstådda  med  både 

kursplaner, betygskriterier och andra bestämmelse för att detta skall kunna bli verklighet, i sig 

något  som både kräver och förutsätter  en tolkning och anpassning av betygskriterier  men 

också  diskussionen  mellan  lärare  både  inom  och  mellan  skolor  så  att  alla  är  eniga  och 

likvärdiga i fråga om synen på kunskapskvalitet och uppfyllelse av målen.

Av resultatet i vår studie att döma som tyder på att de allra flesta anser att de får en likvärdig 

bedömning är givetvis mycket positivt då det också går hand i hand med Skolverkets (2004b) 

riktlinjer om att alla elever ska bedömas efter samma bedömningsgrund och inte på bekostnad 

av andra.  Lärare inom samma ämne bör därför ges möjlighet  att  samarbeta för att  kunna 

utarbeta  en  plan  så  att  alla  elever  kan  bedömas  likvärdigt  och  rättvist.  För  att  denna 

likvärdighet ska bli verklighet bör förslagsvis lärare inom samma ämnen på samma skola även 

samarbeta över “programgränserna” för att säkerställa att kraven och förutsättningarna inte 

blir orättvisa för eleverna vilket också respondenter i vår studie påpekade. 

Avslutningsvis vill vi poängtera att oavsett resultatet från eleverna anser vi att det är viktigt att 

belysa ämnet så att vi i vår framtida yrkesroll som pedagoger kan påminna oss om att vara 

självkritiska och reflektera över hur vi resonerar när vi bedömer elevernas prestationer och när 

vi sätter betyg, inte minst i förhållande till genus. Att det finns regler och förhållningssätt som 

påverkar  både  elever  och  pedagoger  rörande  genus  är  tydligt,  inte  minst  i  fråga  om 

upprätthållandet av en genusordning som nedärvts och nedärvs från generation till generation 

även  om  tiden  i  sig  förändrar  detta  något.  Forskning  kring  genus  fortgår  liksom 

medvetenheten om genus som något som genomsyrar  hela samhället.  Det är därför av än 

större vikt att vi som blivande pedagoger gör vad vi kan för att verkligen se och behandla alla 

elever rättvist och med samma chans och lika värde istället för att upprätthålla ett uråldrigt 

patriarkat med mannen som norm.
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7.4 Fortsatt forskning

Denna  studies  resultat  har  för  oss  gett  upphov  till  fler  frågor  och  ett  tydligt  behov  av 

ytterligare  kunskap inom området.  Ämnet  skulle  behöva  utforskas  ytterligare,  exempelvis 

genom att, som tidigare nämnt, kompletteras med kvalitativa intervjuer där både följdfrågor 

och utvecklandet  av respondenternas  resonemang ges  större  utrymme.  För  att  kunna göra 

generaliseringar om den totala populationen i landet skulle en liknande studie behöva göras 

med betydligt fler respondenter än de som deltog i vår studie. Att vårt resultat pekar i en viss  

riktning och där majoriteten av respondenterna upplever sig ha blivit rättvist bedömda och 

betygssatta är kanske inte fallet riket runt. Påverkansfaktorer som exempelvis etnicitet och 

social och kulturell bakgrund spelade ingen större roll i resultatet av vår studie men det är 

möjligt  att  dessa skulle  vara av annan betydelse i  en skola och/eller  kommun med större 

klasskillnader, mer eller mindre invandrartäta klasser och så vidare.

Som tidigare  nämnt  visar  rapporter  oavsett  indikationer  på att  betygen inte  alltid  sätts  på 

likvärdiga  grunder  varför  det  således  finns  ett  strukturellt  likvärdighetsproblem  gällande 

Sverige och de gymnasiala betygen. I relation till  detta skulle det också vara intressant att 

vidga ämnet ytterligare genom att också utföra en studie för att se hur betygsättarna, det vill 

säga pedagogerna, ställer sig i frågan huruvida de anser att betygen och bedömningen är lika 

för alla.
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Bilaga 
Enkätstudie

Denna enkät genomförs av studenter vid Luleå tekniska universitet för att undersöka elevers tankar 
om betyg och bedömning utifrån tidigare prestationer. Dina svar kommer självklart att behandlas 
anonymt.

Kön: □ Tjej □Kille Ålder och årskurs:__________________

1. Anser du att alla elever får en likvärdig bedömning?
Ja □ Nej □ Om nej, motivera!

2. Har du någon gång upplevt att du har fått ett omdöme/betyg grundat på vad du 
tidigare presterat?
Ja □  Nej □ Om ja, i vilket ämne?

3. Har du någon gång upplevt att en lärare har bedömt ditt arbete utifrån förutfattade 
meningar?
Ja □ Nej □ Om ja, motivera!

4. Anser du att en lärare har gett dig en ”stämpel” som har varit svår att bli av med 
och som har påverkat dina senare prestationer betygsmässigt?
Ja □ Nej □ Om ja, motivera!

5. Anser du att det finns lärare som har förutfattade meningar om genus, social eller 
kulturell bakgrund som leder till att det påverkar deras betygsättning?
Ja □ Nej □ Om ja, motivera!



6. Anser du att genus (om du är tjej eller kille) har någon betydelse vid betyg och 
bedömning?
Ja □ Nej □ Om ja, motivera!

7. Anser du att din sociala bakgrund har någon betydelse för hur du 
bedöms/betygsätts?
Ja □ Nej □ Om ja, motivera!

8. Anser du att ditt val av utbildning är av betydelse vid hur du bedöms/betygssätts?
Ja □ Nej □ Om ja, motivera!

9. Ger dina lärare dig möjligheter att förbättra resultat på inlämningsuppgifter genom 
exempelvis processkrivning?
Ja □ Nej □ Om ja, i vilket ämne?

10. Upplever du att du genomgående har blivit bedömd/betygsatt rättvist?
Ja □ Nej □ Motivera!

Tack för din medverkan!


